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La ciutat romana de Pollentia, situada al nord-est de l'illa de Mallorca, és

un dels jaciments més importants de l'arqueologia romana hispànica. Això no es

deu només a la importància que degué tenir dins l'arxipèlag en època romana, tant

demogrà�ca, econòmica i administrativament, sinó també pel que té d'excepcional

la seva situació actual. Efectivament, avui en dia no es superposa al jaciment cap

població moderna, tret potser d'alguna àrea de l'actual Alcúdia, el que juga to-

talment a favor dels arqueòlegs. Un cop la ciutat fou de�nitivament abandonada,

pràcticament tota la seva extensió es va dedicar, �ns on nosaltres sabem, a camps

de cultiu, i això ha permès que les seves restes no hagin sofrit les conseqüències de

la superposició d'estructures més modernes i de la pressió que sempre suposa sobre

el patrimoni l'ocupació humana d'un indret. Tot i això, hem de dir que no s'ha lliu-

rat del tot d'aquesta pressió humana, ja que tot sovint les restes de Pollentia han

estat espoliades per passar a formar part d'altres activitats constructives, ja fossin

relacionades amb les explotacions agrícoles dels voltants, o bé amb l'arquitectura de

la ciutat d'Alcúdia.

El jaciment es troba a l'istme que uneix el cap des Pinar amb Mallorca (Figura

1), just al sud-est de l'actual població d'Alcúdia, i dominant visualment gran part

de les badies de Pollença i d'Alcúdia. La seva fundació tingué lloc, segons Strabo

(III,5,2), després de la conquesta de les insulæ Baliares per part de Quintus Cæcilius

Metellus , el 123 aC, si bé les construccions més antigues documentades al jaciment

es daten entre el 70 i el 60 aC. Sens dubte, Pollentia gaudí en algun moment d'un

estatus jurídic privilegiat (colonia o municipium), tot i que les fonts no semblen

ser unànimes en aquest sentit. La importància demogrà�ca i administrativa de què

segurament gaudí la ciutat es pot relacionar amb l'extensió que ocupa actualment
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el jaciment, que es calcula entre les 15 i 20 ha.

Figura 1: Situació del jaciment de Pollentia al nord-est de Mallorca. Font: Arribas et

alii , 1973, Fig. 2, amb modi�cacions nostres.

L'estudi que ens plantejam, �Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat ro-

mana de Pollentia (Alcúdia, Mallorca)�, pretén posar en comú, revisar i aprofundir,

d'una banda, en el coneixement de l'urbanisme de la ciutat, sobre el que s'han realit-

zat ja diversos estudis (Mar i Roca, 1998; Or�la i Moranta, 2001; Moranta i Or�la,

2002; Moranta, 2004; Or�la et alii , 2004; Or�la, 2004; Or�la, 2009) i, de l'altra, en el

de la seva arquitectura pública. És sobretot en aquest últim aspecte que es troben a

Pollentia més mancances en la recerca, ja que, si bé són diversos els edi�cis que han

estat excavats completament des dels anys '50, escassejen els estudis monogrà�cs

sobre la seva arquitectura, tant d'àmbit privat com públic (principalment, Subías,

1994; Roca i Subías, 1996-97; Or�la i Moranta, 2001). És per això que es va creure

necessari l'avenç en aquests aspectes, que no deixen de ser els que formen físicament
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el fet urbà, entès no tan sols com una ciutat estàtica, sinó com un espai dinàmic

en contínua transformació on té lloc la interrelació social, i que re�ecteix, i en part

condiciona, els canvis que experimenta una societat (Hillier i Hanson, 1984: 18-22).

L'àmbit cronològic que abarquem aquí es centra en el període entre els segles II

aC i III dC, si bé trobarem algunes referències a moments anteriors, com pel que fa

a la part dedicada al context històric de la fundació de la ciutat1, i també posteriors.

En aquest periode de temps hi podem veure el desenvolupament d'una ciutat romana

des de la seva creació en el 70/60 aC �ns un moment en el què experimenta un punt

d'in�exió arran de la destrucció que suposà l'incendi que tingué lloc en el 270/280

dC.

Comprendre les circumstàncies històriques, històrico-topogrà�ques i arqueo-

lògiques d'un jaciment és cabdal per al seu estudi. Ens permet plantejar-nos, amb

coneixement de causa, les diferents problemàtiques que l'afecten, i valorar així les

troballes i els avenços de la recerca en relació a aquestes. Hom es pot imaginar

que les que afecten un jaciment com Pollentia, amb una tradició historiogrà�ca que

s'inicià al segle XVI, i una tradició arqueològica que ja s'acosta als 90 anys d'an-

tiguitat, no són, de cap manera, minses. A aquest aspecte, doncs, hem dedicat la

primera part de les tres que formen aquesta tesi, que hem titulat �Contextualització

històrico-arqueològica�, i que inclou els dos primers capítols.

El capítol 1, �Pollentia, les fonts escrites i el problema de la seva ubicació�2,

ens introdueix al context històric de la conquesta de les insulæ Baliares el 123 aC

i a les seves conseqüències, recollint i analitzant les diverses opinions que s'han

format sobre aquesta qüestió3. Hi hem adjuntat també l'estat de la qüestió en els

estudis sobre arqueologia del territori del nord-est de Mallorca4, ja que ho hem

considerat important a l'hora d'entendre la ubicació de la ciutat de Pollentia, en

una zona amb una relativa densitat de jaciments (sobretot pel que fa al corredor

1Cf. apartat 1.1, pàgina 43.
2Cf. pàgina 43.
3Cf. Apartats 1.1.2, pàgina 50 i 1.2, pàgina 56.
4Cf. apartat 1.1.1.
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de Son Fe, al sud-oest de la ciutat i a la zona front a la badia de Pollença), i molt

propera a un important jaciment d'origen indígena, Bocchor (Pedret de Bóquer, Port

de Pollença), que perdurarà �ns el segle III dC. Seguidament, analitzem l'origen i

la fundació de Pollentia, des de la discussió a arrel de la desavinença entre les

datacions proporcionades per les fonts històriques (Strab. III,5,1) i les aportades per

l'arqueologia5, �ns al problema de l'origen dels 3000 colons anomenats per Strabo6

(III,5,2) i les teories entorn al topònim Pollentia i el grup morfològic de què forma

part7.

Les referències dels estudis històrics a la ciutat de Pollentia, tanmateix, es

remunten a �nals del segle XVI amb l'�Història de Mallorca� de Joan Binimelis

(1538-1616)8, i apareixen a la majoria d'obres històrico-erudites que s'escrigueren

�ns el segle XIX. Durant aquest periode, el debat històric sobre la ciutat romana es

centrà en un tema tan fonamental com era la seva ubicació dins la geogra�a illenca.

Alhora, s'anaven succeïnt les troballes en els diferents jaciments que es postulaven

com a ubicació de la ciutat. Aquest debat i la història d'aquestes troballes és tema

d'anàlisi de l'últim apartat del del capítol 19.

La de�nitiva ubicació de Pollentia als camps de Santa Anna d'Alcúdia (Figura

2) va permetre que, ja en els anys '20 del segle XX, començassin les primeres campa-

nyes o�cials d'excavació arqueològica al jaciment10. Aquestes primeres excavacions

foren dirigides per l'erudit Gabriel Llabrés i el militar Rafael Ma Isasi, i iniciaren una

tradició arqueològica que s'ha sostinut, amb breus interrupcions �com fou la Guer-

ra Civil (1936-1939)� �ns a l'actualitat. Les excavacions Llabrés-Isasi (1923-1946)

5Cf. Apartats 1.2.1, pàgina 57 a 1.2.3, pàgina 62.
6Apartat 1.2.4, pàgina 73.
7Cf. apartat 1.2.4, pàgina 73.
8Coneguda actualment per la seva traducció castellana, datada a 1593, �Nueva historia de la

isla de Mallorca� (Binimelis, 1927), i pels fragments conservats de la versió en català, publicats

entre 1917 i 1919 al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (primera entrega a Binimelis,

1917, i última a Binimelis, 1919).
9Cf. 1.3, pàgina 86.
10Cal assenyalar que ja se n'havien portat a terme a principis del segle XIX, de la mà del p.

Sebastià Sans, tal com veurem a l'apartat 1.3, pàgina 94.
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afectaren una part important del jaciment i, degut a que les restes descobertes es

tornaven a enterrar un cop �nalitzada l'excavació, actualment la gran majoria d'a-

questes no és visible. A més, els materials mobles recuperats constitueixen encara

avui un gruix important del fons museístic provinent del jaciment. La recent dispo-

nibilitat de la documentació original d'aquestes campanyes, amb nombrosos plànols,

diaris, descripcions i dibuixos realitzats per Isasi, ens ha permès reconstruir aquestes

campanyes i situar-les en la planimetria actual. Els resultats d'aquesta recerca els

exposem al capítol 211, i tenen especials implicacions per a la topogra�a de la ciutat.

Seguidament, explicarem les excavacions posteriors, encapçalades per una nova

generació d'arqueòlegs, ara professionals, amb una nova metodologia, i que acaba-

ria prenent forma en el periode en què els treballs arqueològics es desenvoluparen

sota el mecenatge de la William L. Bryant Foundation, sostingut des de 1952 �ns

1995/9612. En aquest periode seria important la conformació de la direcció, des de

1957, d'Antoni Arribas, Miquel Tarradell i Daniel Woods13. Des de 1992 �ns 1995

formà part de la direcció Mercè Roca, i des de 1996 foren codirectors Antoni Arribas

i Margarita Or�la. El 1995/1996 la fundació deixà de subvencionar els treballs, i

el �nançament va córrer a compte de les administracions locals, �ns que l'any 2000

es creà el �Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia�14, format actualment per

l'Ajuntament d'Alcúdia, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i el

Ministeri de Cultura. El 2003 es conformava l'equip de direcció format per Miguel

Ángel Cau, Ma Esther Chávez i Margarita Or�la, i des de l'estiu de 2011 són Miguel

Ángel Cau i Ma Esther Chávez els responsables de l'excavació.

La part II d'aquest treball, �Topogra�a i urbanisme�, inicia amb el capítol

dedicat a la costa i al port de Pollentia. És sabut que la ciutat tenia un caràcter

portuari i una relació estreta amb la seva situació estratègica. Això ja es pot de-

11Cf. pàgina 101.
12Les primeres ajudes de Bryant als treballs arqueològics a Pollentia es remunten a 1946, com

veurem a l'apartat 2.1.3, pàgina 127.
13Cf. apartat 2.3, pàgina 134.
14Cf. apartat 2.4, pàgina 154.
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duir de l'existència de dos graus15 al nord i al sud, i de l'abundància de materials

d'importació en el registre estratigrà�c de la ciutat. Des d'aquest punt de vista, era

important des del punt de vista topogrà�c de�nir en aquest treball l'àrea portuària

de la ciutat, així com la seva línia de costa, que es per�la per a l'època romana

molt més propera que l'actual. Els estudis geològics centrats en la presència de dues

zones humides �l'Albufereta a l'oest i l'Albufera de Mallorca al sud�, juntament

amb la recent troballa de restes de fons de port en un seguiment arqueològic al

Port d'Alcúdia, en serviran com a font d'informació fonamental per al coneixement

històric, arqueològic, històrico-topogrà�c i geològic de l'Albufera de Mallorca i de

l'antic port de Pollentia. Aquests materials i els seus resultats preliminars els pre-

sentem al capítol 3, �Topogra�a de l'entorn: la costa i el port de Pollentia�16. A

més, cal esmentar que actualment està en marxa un projecte d'estudi del port de

Pollentia, encapçalat per l'equip d'excavació del jaciment i amb la col·laboració de

l'especialista en ports antics Christophe Morhange (Université de Provence).

Gràcies a l'anàlisi de la problemàtica històrica que envolta la ciutat17, podrem

veure com Pollentia va gaudir d'un estatus jurídic de certa importància, probable-

ment el de colonia ciuium romanorum. Aquesta categoria portava aparellat un plan-

tejament de la ciutat que es re�ecteix en el seu urbanisme i arquitectura. L'estudi

de la història de les investigacions arqueològiques ens ha aportat informació topo-

grà�ca que ens ajudarà a de�nir l'extensió del jaciment i el caràcter de certes zones

urbanes. Aquesta informació, juntament amb els estudis previs sobre l'urbanisme

de la ciutat, ens ha servit per a confeccionar el capítol 418. En aquest punt desglos-

sarem els diferents aspectes relacionats amb la plani�cació de la ciutat, incloent-hi

una anàlisi dels elements anteriors a la ciutat romana19, l'orientació de la ciutat20, la

15Emprem la de�nició de �grau� proporcionada pel Diccionari Català-Valencià-Balear : || 4. Punt

de la riba que serveix de desembarcador; especialment, Port de mar.
16Cf. pàgina 159.
17Cf. apartat 1.2.3, pàgina 62.
18Cf. pàgina 193.
19Cf. apartat 4.1, pàgina 193.
20Cf. apartat 4.3, pàgina 200.
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graella urbana21, les propostes d'ordenació del forum fetes �ns l'actualitat22, i noves

hipòtesis pel que fa a la xarxa viària23 i a l'ordenació del forum24.

Un cop analitzada la forma urbana de la ciutat, ens centrarem en una altra

vessant de l'obra pública, i posarem el focus en l'arquitectura pública coneguda

a Pollentia. Aquesta constituirà la part III, titulada �L'arquitectura pública de

Pollentia�, i els seus elements es concentren a l'àrea excavada del forum, englobant

el temple toscà o Capitolium25, el Templet I26, el Templet II27, i els monuments que

es construiren en l'espai públic de la plaça del forum28. Per a cadascun d'aquests

edi�cis, analitzarem detingudament les restes, veurem els seus paral·lels, farem una

proposta d'alçat en la seva fase original i, quan això sigui possible, també de la seva

evolució, si bé l'escassetat de les restes conservades no fa fàcil aquest darrer punt. A

més, farem diverses propostes pel que fa a la seva funció, principalment la dedicació

dels diferents temples, que constitueixen la quasi totalitat de l'arquitectura pública

pol·lentina coneguda actualment. Per tal de mantenir la coherència interna i fer

més intel·ligible el nostre discurs, hem intentat mantenir la mateixa estructura i

procediment d'anàlisi per a cadascun dels casos concrets.

Metodologia

La metodologia que hem emprat per a elaborar aquesta tesi doctoral té tres

pilars principals. Més enllà del coneixement aprofundit del jaciment i les seves

problemàtiques, aquests pilars són: l'anàlisi de les restes arqueològiques i arquitec-

tòniques, la contextualització d'aquestes dins el Mediterrani occidental (objectius

de�nits a Vallori, 2009a), i l'elaboració de models tridimensionals que ens permeten,

21Cf. apartat 4.4, pàgina 208.
22Cf. apartat 4.5, pàgina 223.
23Cf. apartats 4.4.2, pàgina 215 i 4.4.3, pàgina 220.
24Cf. apartat 4.5.1, pàgina 234.
25Cf. capítol 5, pàgina 247.
26Cf. capítol 6, pàgina 289.
27Cf. capítol 7, pàgina 313.
28Cf. capítol 8, pàgina 331.
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Figura 2: Planta general del jaciment de la ciutat romana de Pollentia.
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d'una banda, contrastar hipòtesis restitutives i replantejar les línies de recerca i, de

l'altra, obtenir un cos grà�c d'alta qualitat que il·lustri la nostra recerca.

La primera passa en l'aspecte metodològic ha estat la lectura de la bibliogra�a

sobre el jaciment, per tal de copsar tota la problemàtica històrico-arqueològica que

l'envolta. Aquesta feina va quedar en bona part re�ectida en el nostre treball de �nal

de màster (Vallori, 2009b), presentat en el Màster en Arqueologia d'aquesta mateixa

Universitat de Barcelona, que constituia un estat de la qüestió sobre l'urbanisme i

l'arquitectura de Pollentia.

Un cop adquirits els coneixements sobre la ciutat romana i dels seus elements,

hem procedit a l'anàlisi acurada de les restes. Aquesta s'ha portat a terme mit-

jançant la documentació grà�ca, que ha consistit en la presa de fotogra�es tant

dels conjunts estructurals o edi�cis com dels seus elements de detall, l'elaboració

de planimetries o la millora de les ja existents, i el dibuix de seccions dels edi�cis i

d'alçats de les estructures. En aquests últims, hem adoptat una codi�cació de tra-

mes per tal d'identi�car els diferents materials que formen part de les estructures.

La documentació generada constitueix un corpus grà�c de referència per al nostre

estudi, i alhora el seu procés d'elaboració ha servit per a observar detingudament

les restes i apreciar detalls com impromtes de morters o desgasts deguts a reformes

o a la circulació. Principalment, el dibuix in situ d'estructures té un component

interpretatiu fonamental per a la nostra recerca.

Seguidament, emprenguérem la recerca de paral·lels per tal de contextualitzar
l'arquitectura de Pollentia dins el Mediterrani occidental. Per a la consulta de

bibliogra�a comptàrem, principalment, amb els fons de les biblioteques de l'École

Française de Rome, de l'American Academy in Rome, de l'Escuela Española de

Historia y Arqueología en Roma, de la Universitat de Barcelona, de la Universitat

Autònoma de Barcelona, de la University of Southampton. Aixi mateix, ha estat

important pel que fa a la temàtica més local la consulta de les biblioteques Bartolomé

March (Palma), la de la Universitat de les Illes Balears, la de Catalunya, la de

l'Ateneu de Barelona i la del Centre Excursionista de Catalunya. L'establiment
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dels paral·lels s'ha fet tenint en compte una sèrie de variables, com són les similituds

formals i de composició dels edi�cis, la seva cronologia i la proximitat geogrà�ca. Les

fonts escrites, principalment l'obra de l'arquitecte i tractadista romà Vitruvi, formen

part d'aquesta contextualització, ja que moltes vegades és l'única font d'informació

que tenim per fer una aproximació als alçats dels edi�cis.

A aquests dos enfocs, de tall més tradicional, s'hi suma el tercer dels pilars a

què hem fet referència, que consisteix en la restitució dels alçats dels edi�cis mitjan-

çant el modelatge tridimensional. Per aprendre aquestes tècniques especí�ques, hem

realitzat una estada de recerca a la University of Southampton, al Regne Unit, seu

d'un dels grups més potents en informàtica aplicada a l'arqueologia, l'Archaeological

Computing Research Group.

En funció de l'informació extreta de les anàlisis anteriors, hem anat elaborant

diferents hipòtesis de restitució dels edi�cis que hem modelat en tres dimensions.

Durant l'elaboració dels models, han sorgit nous plantejaments pel que fa als alçats

dels edi�cis, el que ha portat a la revisió de les nostres hipòtesis. D'aquesta manera,

el model 3D no és només una mera representació de les nostres hipòtesis, sinó una

eina per contrastar-les i fer-nos noves preguntes.

La primera passa en l'elaboració dels models és el dibuix dels alçats i de les

plantes simpli�cades dels edi�cis mitjançant el programa Autodesk Autocad 2012.

Seguidament, hem aixecat les caixes dels murs en 3D amb el mateix programa, que

ens ofereix una gran precisió espacial, i hem exportat els objectes al programa Au-

todesk 3ds Max 2012. Mitjançant aquest software, hem elaborat les caixes originals,

donant-los la forma adequada i de�nitiva, i hem modelat objectes més complexos,

com són les columnes, teules o elements decoratius. Un cop realitzats els objectes,

els hem donat textures. Per tal de representar les nostres hipòtesis sobre l'urbanisme

de la ciutat i de donar un fons urbà als edi�cis representats, hem creat una sèrie

d'objectes mitjançant el programa Procedural City Engine 2010. Aquests objectes,

que representen les diferents insulæ que formarien la ciutat i les cases que inclourien,

han estat exportats a 3ds Max i incorporats al model general, i els hem donat les
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textures adients.

Com es pot comprovar a algunes de les imatges que acompanyen el text i a

la portada, hem representat també en el model 3D la geogra�a propera i llunyana

que envolta Pollentia. La primera d'aquestes, que inclou accidents com l'istme

d'Alcúdia, el cap des Pinar o el puig de Sant Martí, l'hem aconseguida creant un

objecte a partir de les corbes de nivell del municipi d'Alcúdia. A aquest li hem

donat una textura que, tot i ser la mateixa per a tot l'objecte, li dóna un alt grau

de realisme. Pel que fa a la geogra�a més llunyana �serra de Tramuntana, serres

de Llevant�, per obtenir un resultat òptim la millor opció era comptar amb una

imatge esfèrica que respresentàs el cel i l'horitzó, però no comptàvem amb la tècnica

per captar una imatge d'aquestes característiques i, a més, el paisatge que es pot

apreciar actualment des del jaciment està molt afectat per construccions modernes

que impedeixen la vista de gran part del paisatge llunyà. Així, realitzàrem un

seguit de fotogra�es panoràmiques des del jaciment, que fusionàrem mitjançant el

programa de software lliure Hugin, i posteriorment procedírem a l'eliminació dels

edi�cis moderns amb el programa Adobe Photoshop 8.0.1, i amb el suport d'altres

fotogra�es on sí que es podia apreciar el paisatge que les edi�cacions modernes no

permetien veure. Un cop obtingut l'horitzó amb el paisatge llunyà, el superposàrem

a una imatge hdri (high dynamic range imaging), que ha estat incorporat al model

3D de Pollentia al 3ds Max com un mapa d'entorn (environment map).

Altres detalls com arbres o camins han estat afegits al model per tal de donar-li

més realisme. Els resultats d'aquest treball els podem veure re�ectits en les imatges

que il·lustren aquest treball.
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Fonts i abreviatures

Pel que fa a la citació dels autors antics, seguirem els criteris d'abreviació

establerts a l'Oxford Classical Dictionary, edicions de 1970 (Hammond i Scullard,

1970) i de 2003 (Hornblower i Spawforth, 2003). A continuació referim els autors i

les obres referits en el text, amb l'abreviatura corresponent.

Autor Obra Abreviatura

M. Tullius Cicero De lege agraria Cic. Leg. agr.

M. Tullius Cicero Tusculanæ Qæstiones Cic. Tusc.

Diodoros Sikeliotes Historikon Bibliotheke Diod. Sic.

L. Annæus Florus Epitoma de T. Livio Flor.

Aulus Gellius Noctes Atticæ NA

Hyginus Gromaticus De limitibus Constit.

T. Liuuius Ab Vrbe Condita Livy

Pomponius Mela De chorographia Mela

Orosius Historiarum Adversum Paganos Oros.

C. Plinius Secundus Naturalis Historia Plin.

Plutarchos Sertorios Vit. Sert.

Claudius Ptolemæus Geographia Ptol.

Strabo Geographiká Strab.

M. Vitruuius Pollio De architectura De arch.
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Les publicacions d'aquests textos a què hem acudit són les següents:

Blanes, C., Bonet, J., Font, A., Rosselló, A. M. (1990) Les illes a les

fonts clàssiques, Miquel Font Editor, Mallorca.

Ciceró, M. T. (1964) Discursos IX. Sobre la llei agrària. Defensa de Gai

Rabiri, Fundació Bernat Metge, Barcelona. Traducció de Vergés, J.

Estrabón (1992) Geografía. Libros III-IV. Biblioteca Clásica Gredos 169.

Editorial Gredos, Madrid. Traducció de Meana, M.aJ. i Piñero, F.

Flor, L. A. (1980) Gestes dels romans, Fundació Bernat Metge, Barcelona.

Traducció d'Icart, J.

Gelli, A. (1930) Les nites àtiques. Llibres I-II, Fundació Bernat Metge,

Barcelona. Traducció de Montserrat, C.

Hyginius (1913) De limitibus, Thulin, C. (), Corpus Agrimensorum Ro-

manorum, Teubner, Opuscula Agrimensorum Veterum: I.I.

Livy (1983) XI. Books XXXVIII-XXXIX, The Loeb Classical Library, 313.

Harvard University Press. William Heinemann Ltd., Cambridge, Massachussets -

London. Harvard University Press - William Heinemann Ltd., Cambridge, Massac-

hussets - London. Traducció de Sage, E.T.

Livy (1988) I. Books I and II. Harvard University Press - William Heinemann

Ltd. Cambridge, Massachussets - London. Traducció de Foster, B.O.

Mela, P. (1989) Corogra�a, Universidad de Murcia, Murcia. Traducció de

Guzman Arias, C.

Orosio (1982) Historias. Libros V-VII, Biblioteca Clásica Gredos, 54. Edi-

torial Gredos, Madrid. Traducció de Sánchez Salor, E.

Plutarc (1935) Vides paralleles II,II. Emili Paulus i Timoleont. Èumenes i

Sertori, Fundació Bernat Metge, Barcelona. Traducció de Riba, C.

Plutarch (1969) Lives VIII. Sertorius and Eumenes. Phocias and Cato the

Younger. The Loeb Classical Library 100. William Heinemann Ltd. - Harvard
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University Press, London. Cambridge, Massachussets. Traducció de Perrin, B.

Pliny (1969) Natural history II. Libri III-VII, The Loeb Classical Library,

352. William Heinemann Ltd. Harvard University Press. The Loeb Classical Library

352. William Heinemann Ltd. - Harvard University Press, London. Cambridge,

Massachussets. Traducció de Rackham, H.

Strabo (1999) Geography. Books 3-5, The Loeb Classical Library. Harvard

University Press, Cambridge, Massachussets - London, England. The Loeb Classical

Library. Harvard University Press, Cambridge Massachussets. London England.

Traducció de Jones, H.L.

Vitruvi, M. (1989) D'Arquitectura, Associació de fabricants de Ciments de

Catalunya, Barcelona. Associació de fabricants de Ciments de Catalunya, Barcelona.

Traducció d'Artigas, E.; Espinilla, E.; Torres, G.; Benedicto, E.

Vitruvius (1931) On Architecture. Books I-V, The Loeb Classical Library,

251 : I, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, London England,

1998 . The Loeb Classical Library 251. Harvard University Press, Cambridge Mas-

sachusetts, London England. Traducció de Granger, F.

Al llarg del text utilitzarem un seguit d'abreviatures que s'ajusten als estàn-

dards dels treballs d'arqueologia i història, i que esmentem a continuació:

BSAL = Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana

CIBal = Veny, C. (1965) Corpus de las inscripciones baleáricas

hasta la dominación árabe, Biblioteca de la Escuela Es-

pañola de Historia y Arqueología en Roma, 15. Conse-

jo Superior de Investigaciones Cientí�cas. Delegación de

Roma, Roma
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum

GEM = Gran Enciclopèdia de Mallorca. PromoMallorca, Consell

Insular de Mallorca, Palma
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IEC 1990 = Universitat de les Illes Balears. Departament

de Filologia Catalana i Lingüística General

(1990) Topònims de les illes Balears, Documents de la

Secció Filològica, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona,

Biblioteca Filològica, XIX : I: 119�129
ITGME = Instituto Tecnológico GeoMinero de España

(1991) Mapa Geológico de España
OnCat = Coromines, J. (1997) Onomasticon Cataloniae. Els

noms de lloc i noms de persona de totes les terres de

llengua catalana, I. Toponímia antiga de les illes Balears,

Curial Edicions Catalanes. Caixa d'Estalvis i Pensions de

Barcelona "La Caixa", Barcelona
RAH

1935

= Real Academia de la Historia (1935) Expediente

sobre las excavaciones en Pollentia

Aclariments lingüístics

Voldriem fer una sèrie de puntualitzacions en relació a alguns aspectes lingüís-

tics. Hem escrit els topònims emprant l'article ille (�literari� o formal), contrària-

ment al costum estès d'emprar l'article ipse (�salat�) propi de la parla de Mallorca29

(al menys, de la major part d'aquesta). Aquesta tendència es va instaurar al llarg del

segle XX, però anteriorment s'havia emprat sempre, en el registre formal, l'article li-

terari, i �ns i tot en el segle XIX i entrat el XX els autors escriviren els topònims �La

Pobla� (Pere d'Alcàntara Penya) i �les Païsses� (revista La nostra Terra) (Bibiloni,

2010). La problemàtica rau en si considerar l'article com a tal, o bé considerar-lo

una simple partícula �fossilitzada� en el topònim. Tal com ha estat esclarit (Bibiloni,

1985, 117-119), els articles dels topònims �exionen de manera absolutament normal

en el llenguatge, de manera que no es tracta de partícules fossilitzades, sinó d'articles

en tota regla que, per tant, com a tals s'han de tractar. Considerem que, escrivint

un text en català normatiu, no tendria sentit tractar els topònims com si no fossin

29Han defensat aquesta solució pels topònims alguns toponomistes i lingüistes (Aguiló, 1984;

Corbera, 1984).
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�normals� dins la llengua que empram. A més, aquest procediment donaria lloc a

la utilització forçada de l'article ipse en condicions totalment anti-normatives, com

seria, per exemple la frase �No parlarem en profunditat del jaciment des Cuitor�.

També es donaria el cas paradoxal d'utilitzar l'article literari pels topònims de la

zona de Pollença, on la llengua parlada empra aquest article, mentre que la resta

de topònims estarien en article salat. Ens hem decidit, doncs, per l'ús de l'article

literari. De fet, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC 1990, 121), en tractar aques-

ta problemàtica, ja contempla aquesta possibilitat. Per a una major informació,

remetem a la bibliogra�a especialitzada (Bibiloni, 1985).

D'altra banda, evitarem utilitzar la forma aglutinada �Can� provinent de la

contracció de �Ca en� (=casa d'En), molt usual en els topònims de les �nques que

referirem, ja que considerem que es conserva perfectament la consciència del signi-

�cat de cadascun dels seus elements �ca� i �en�, i que per tant no es justi�ca la seva

aglutinació, tal com ha passat amb altres formes possessives com �Son� (Son Real,

Son Ciurana). A més, no tindria sentit emprar l'aglutinació en els casos mascu-

lins com Can Bassé, i en canvi en els casos femenins separar els dos elements �ca

na�. Utilitzarem, doncs, la fórmula �Ca en� amb les elisions corresponents segons els

casos. Així, apareixeran Ca'n Costa o Ca'n Viver.
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Abstract

The Roman city of Pollentia stands in the North-Eastern area of the island

of Mallorca. Its archaeological signi�cance has to do both with its importance in

Roman times within the Balearic islands and its good features for archaeological

excavation. The site is not covered by any modern city and therefore it has not

su�ered the stress of human occupation for centuries �maybe only in part beneath

the modern Alcúdia; this is a key feature for archaeologists. However, part of the

remains of the ancient city have been plundered to reuse blocks in modern structures.

The present study, �Urbanism and architecture in the Roman city of Pollentia

(Alcúdia, Mallorca). 2nd century BC - 3rd century AD�, brings together previous

research and elaborates on the urbanism of the city (Mar and Roca, 1998; Or�la and

Moranta, 2001; Moranta and Or�la, 2002; Moranta, 2004; Or�la et alii, 2004; Or�la,

2004; Or�la, 2009) and on its public architecture, the latter being where more lacks

can be found. Despite the fact that several buildings have been discovered since the

1950s, monographic studies on both public and domestic architecture are scarce (for

previous works, see Subías, 1994; Roca and Subías, 1996; Or�la and Moranta, 2001).

It seemed clear thata study on the architecture, which is the phisical expression of a

urban entity, was necessary. Moreover, it has to be understood as a dynamic space in

a continuous transformation, where social relationships take place and re�ects �and

conditions� changes in a society (Hillier and Hanson, 1984, 18-22). The chronology

that this work embraces spans from the 2nd century BC to the 3rd century AD, but

some references to previous and later centuries can be found. An overview of the

development of the city from its creation in 70/60 BC to a turning point after a �re
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in 270/280 AD is provided.

The �rst part of this PhD thesis is dedicated to the historical and archaeolo-

gical context of Pollentia. The number of historical problems that a�ect Pollentia is

important, as its historiographical tradition started back in the 16th century, and its

�rst archaeological works date back to the 1920s. Hence, it was especially important

to analyse all these circumstances and previous works in order to face the analysis

of the remains related to urbanism and architecture.

The �rst chapter, entitled �Pollentia, written sources and the problem of its

location�32 (�Pollentia, les fonts escrites i el problema de la seva ubicació�) compiles

the historical context of the conquest of the Balearic islands in 123 BC, and its

consequences. It especially gathers together the range of di�erent theories about

this key period33. A section on archaeology of the surrounding ladscape opens this

chapter. This is an important matter to understand why Pollentia was settled here,

in an area previously highly occupied, very close to a remarkable indigenous site,

Bocchor (Pedret de Bóquer, Port de Pollença), which lasted to the 3rd century AD.

An analysis of the studies on the foundation of the city is provided. The discordance

between historical sources that state the foundation for 123 BC (Strab. III,5,1), and

archaeology, that brings the �rst Roman structures back to 70/60 BC, has led to

several hypotheses on the foundational status of the city and its later evolution34.

The problem of the origin of the 3000 colonists indicated by Strabo is also faced,

taking also into account the latest proposals for their italic origins35 (III,5,2). A

review of the toponymy of Pollentia is also given, the main tendencies being that

which considers it an archaic participle and the one that proposes a transposition

of italic toponyms36.

The chapter dedicated to written sources and the studies that they have gen-

erated ends with a section on the discussion that took place between the 16th and

32Cf. page 43.
33Cf. sections 1.1.2, page 50 and 1.2, page 56.
34Cf. sections 1.2.1, page 57 to 1.2.3, page 62.
35Cf. section 1.2.4, page 73.
36Cf. section 1.2.4, page 73.
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the 19th centuries on what was the precise location of the city of Pollentia, that

was only known from written sources. This debate started with the �rst �History

of Mallorca� by Joan Binimelis37, and lasted until an inscription naming the res

publica Pollentia was found by the end of the 19th century. Several proposals were

made during this period, changing as new objects were found in the di�erent ar-

chaeological sites. These �nds are also described and new contextualisations are

provided.

Once the city had been located de�nitely in the �elds of Santa Anna in Alcúdia

(Figure 2, page 20), the �rst o�cial excavations on the site started in the 1920s38.

These �rst campaigns (1923-1946) were led by the erudite Gabriel Llabrés, colonel

Rafael M.a Isasi and Joan Llabrés. They started an archaeological tradition that las-

ted to our days, with few interruptions �such as the Spanish Civil War (1936-1939).

These excavations a�ected a large part of the site, but unfortunately the remains

uncovered can not be seen nowadays, as the excavations were in private lands, and

owners wanted the open trenches to be covered again once the excavation had �n-

ished. Still today, the materials found are an important part of the museographic

collections of Pollentia. Documentation from these campaigns has been transfered

to public institutions recently, with several plans, diaries, descriptions and designs

by Isasi. This has allowed us to reconstruct these excavations and to locate the

remains found �of which the most important for this work are structures� in the

general plannimetry of the site. The results of this research can be found in chapter

239, and have important implications for the topography of the city.

After these excavations led by people from the �eld of erudition, research in

Pollentia rested on the shoulders of professional archaeologists. New methodologies

37This work is currently known thanks to its Spanish version (Binimelis, 1927), translated from

the original in Catalan by the author itself. Preserved fragments of the catalan version were

published in parts between 1917 and 1919 in the Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (�rst

part in Binimelis, 1917, and last in Binimelis, 1919)
38It is important to recall that archaeological excavations had been made by the beginning of

the 19th century by the priest Sebastià Sans, as commented in section 1.3, page 94.
39Cf. page 101.
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were incorporated to �eldworks, but the de�nite change arrived with the patronage

of the William L. Bryant Foundation, which funded archaeological research in the

city from 1952 to 1995/9640. During this period the excavations were directed by

Antoni Arribas, Miquel Tarradell and Daniel Woods, and archaeological research in

Pollentia became a point of reference for hispanic archaeology thanks to the working

team, where international specialists in di�erent �elds could be found, and the new

methodologies that were being used, such as geophysical prospection41. The Bryant

Foundation granted collaboration between spanish and foreign archaeologists. The

�rst campaign a�ected the theater (1952). They moved later on to La Portella,

where a residencial neighbourhood was excavated between 1957 and 1963. During

the 1960s they dug di�erent trenches in order to de�ne the limits and areas of the

city. In the 1970s some excavation areas were opened in Ca'n Viver, Polymnia

and Ca'n Basser, in order to �nd the town wall perimeter and the limits of the

city, which was not accomplished. A house (known as the House of Polymnia), a

possible palaestra (Ca'n Viver) and some �industrial� structures were found instead.

From 1980, archaeological research has been focused on the central area, the forum,

where an insula of tabernae, a main temple, some small temples and monuments

and other buildings have been found. From 1992 to 1995, Mercè Roca joiend the

leading team, and from 1996 Antoni Arribas and Margarita Or�la were the directors.

In 1995/1996 the William L. Bryant Foundation left Pollentia, and the funds were

on expense of local administration. In 2000 the Consortium of the Roman City

of Pollentia (�Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia�), which comprises the

Alcudia Council, the Consell de Mallorca, the Government of the Balearic Islands

and the Ministry for Culture, was created42. In 2003 Margarita Or�la, Miguel Ángel

Cau and M.a Esther Chávez formed a new headship, which went to Miguel Ángel

Cau and M.a Esther Chávez in 2011.

40A �rst subsidy from the patron William J. Bryant to Rafael M.a Isasi in 1946 allowed to

excavate to the nort of the forum. Cf. section 2.1.3, page 127.
41Cf. section 2.3, page 134.
42Cf. section 2.4, page 154.
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Topography and urbanism of the city constitute the second part, starting

with a chapter dedicated to the coast and the port of Pollentia. The city had a

port function linked to its strategical location. The chapter �Topography of the

environment: the coast and the port of Pollentia�43 (�Topogra�a de l'entorn: la

costa i el port de Pollentia�), uses previous works on geology and geomorphology

of the area, which focus on two coastal lagoons �the Albufereta to the west and

the Albufera de Mallorca to the south�, ancient cartography, and recent �nds of

harbour stratigraphies in the Port d'Alcúdia, in order to propose a hypothesis for

the location of the ancient port and for the con�guration of the coast. Moreover, a

research project on the port of Pollentia is currently led by the directors of the site,

with the collaboration of Christophe Morhange (Université de Provence).

Thanks to the analysis of historical problems that a�ect the city made in the

�rst part, and following the latest historical studies, we can allege that Pollentia

had a high legal status, being probably a colonia ciuium romanorum. This status

was linked to a special planning of the city which is materialised in its urbanism

and architecture. The study of ancient excavations has proportioned important

topographical information that helps de�ne the limits and extension of the city, and

the features of some urban areas. This information, previous studies on urbanism

and some new proposals constitute chapter 4, �Urban planning�44 (�La plani�cació de

la ciutat�). An analysis of the elements previous to the Roman city45, the orientation

of the city46, the street grid47, previous and new proposals of organization of the

forum48, and new hypotheses on the street network49 are provided. Especially, a

proposal of an insula model 77 x 120 Roman feet for the north part of the city and

an organization of the north part of the forum related to it are provided in this

43Cf. page 159.
44Cf. page 193.
45Cf. section 4.1, page 193.
46Cf. section 4.3, 200.
47Cf. section 4.4, page 208.
48Cf. section 4.5, page 223.
49Cf. sections 4.4.2, page 215, and 4.4.3, page 220.
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chapter. The urban form resulting from these features re�ects the privileged status

that the city had, as described in the Concluding remarks50.

Once the urban form of the city has been de�ned, this text moves to a minor

scale of public works �public architecture� with part III, �The public architecture

of Pollentia� (�L'arquitectura pública de Pollentia�). It focuses on the excavated

area of the forum. The remains of every public building are analysed in detail,

and parallels have been found which allow us to make elevation proposals for their

original phases and also for their evolution when possible, althought scarcity of the

remains makes this task more di�cult. Hypotheses for their functions are made.

The chapter dedicated to the Tuscan temple51 includes an elevation proposal

combining an analysis of the remains, the parallels found in some cities, and Vit-

ruvius indications on tuscanic temples. A proposal of its dedication to the Capitolian

triad is also proposed, which is related to the foundational status of Pollentia and

to its links to Rome as a colony.

The two following chapters study some smaller buildings and small monuments

related to them, Temple I52 and Temple II53, both standing in a Transitional Area

de�ned in chapter 4. The �rst one is interpreted as an Imperial cult temple thanks

to an inscription found close to it, and to its topographical location. A pluteus, an

altar and a possible Compitum are also identi�ed. The second one, Temple II, is

reconstructed as a prostyle tetrastyle temple, possibly dedicated to imperial cult.

Finally, the small monuments on the forum square are the topic of chapter 854.

50Cf. page 369
51Cf. chapter 5, page 247.
52Cf. chapter 6, page 289.
53Cf. chapter 7, page 313.
54Cf. page 331.
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Capítol 1

Pollentia, les fonts escrites i el

problema de la seva ubicació

1.1 Context històric de la fundació de Pollentia

1.1.1 Precedents: l'ocupació del nord-est de Mallorca en

època pre-romana

La zona nord-est de Mallorca, amb la seva particular geogra�a dins l'illa1,

amb dues gans badies amb diversos ports naturals, grans contrastos d'elevacions

que poden anar dels 444 m de sa Talaia d'Alcúdia �ns el nivell de la mar, i diverses

zones de marismes com són l'Albufera de Mallorca (sud d'Alcúdia), l'Albufereta (est

d'Alcúdia) i la Gola (Port de Pollença), presenta certa densitat de jaciments des

de l'anomenat període pretalaiòtic i, ja més del nostre interès, el període talaiòtic i

postalaiòtic o baleàric2 (Rosselló Bordoy, 1978; Coll et alii , 1984; Aramburu-Zabala,

2005).

1Cf. apartat 3, pàgina 159.
2Treballs recents sobre la periodització de la prehistòria a les Illes Balears a Micó, 2005 i Llull

et alii , 2008, 23-26.
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Els primers esforços per conèixer els jaciments arqueològics prehistòrics de

Mallorca els devem a Josep Mascaró Passarius (1923-1996), que recollí en un ampli

ventall de publicacions els jaciments coneguts �ns aleshores. Tot i que col·laborà
en l'elaboració de moltes de les cartes arqueològiques de municipis de Mallorca

i Menorca, el d'Alcúdia només fou contemplat especí�cament a Romanización de

Mallorca. Contribución al estudio de la romanización de los términos municipales de

Alcudia, Sa Pobla y Muro, on es fa un recull sumari d'alguns jaciments amb ocupació

d'època romana, molts dels quals presenten fases anteriors (1974). Així i tot, cal

destacar, pel seu caràcter referencial, la vasta obra Corpus de toponimia de Mallorca

(1963-1967), i en especial el seu volum V, dedicat enterament a l'entrada �Talayot�.

El Corpus és complementat pel també essencial Mapa General de Mallorca (1958).

L'estudi de Guillem Rosselló Bordoy (1978) dins el primer volum de la Historia

de Alcudia (Tarradell et alii , 1978) sobre la distribució de jaciments prehistòrics

arreu del terme d'Alcúdia fou pioner d'una sèrie d'estudis que podríem quali�car

d'arqueologia del territori; aquest primer treball, degut a l'abast local del volum,

deixava de banda tota la part més septentrional de l'illa (actual terme de Pollença) i

la plana enfront de la badia de Pollença, amb tot el seu potencial agrícola i diversos

jaciments d'importància (com Bóquer o Ca'n Daniel Gran). L'anàlisi més completa

sobre l'evolució de l'hàbitat a la zona és l'estudi de Jaume Coll et alii (1984), que

comprèn també tan sols l'actual municipi d'Alcúdia. Aquesta mancança la cobreix

parcialment el recent article de Javier Aramburu, Ager Pollentinus. El poblamiento

de los alrededores de la ciudad de Pollentia (Mallorca) (2005), que amplia l'àmbit

d'estudi, grosso modo, als termes d'Alcúdia i Pollença, i part del de la Pobla, i que

signi�ca, d'altra banda, certa actualització incorporant jaciments que els anteriors

treballs no havien contemplat.

Nosaltres ens centrarem en l'ocupació del territori en els períodes talaiòtic i

post-talaiòtic3, que determinen la con�guració del paisatge dels segles II i I aC, mo-

3Tot i que actualment es diferencíen els períodes talaiòtic del post-talaiòtic o baleàric, els treballs

de Rosselló Bordoy (1978) i de Coll et alii (1984) no feren aquesta diferència, englobant dins el

talaiòtic jaciments des de l'inici del període �ns el 123 aC. Aramburu (2005), per la seva part,
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ment de la conquesta, segons les fonts, per part de Roma (123 aC), i en el qual tenim

constància arqueològica de les primeres construccions romanes a Pollentia (80/70

aC). Molts d'aquests jaciments tindran continuitat d'ocupació al llarg dels segles I

aC i I dC, de manera que el fet de la conquesta romana no implicarà un canvi trau-

màtic en el model d'ocupació, al menys pel que fa a l'àrea rural, i segurament tampoc

respecte al model d'explotació del territori (Rosselló Bordoy, 1978, 83-84; Coll et

alii , 1984, 122, 126-127; Aramburu-Zabala, 2005, 4). Són primordials, doncs, per a

l'estudi de l'anomenat procés de romanització en aquesta zona (Mascaró Pasarius,

1974; Fernández-Miranda, 1983b, 95, 101-103).

Seguirem a grans trets l'esquema de�nit per Coll et alii (1984), que considerem

que és el que facilita més la comprensió del conjunt, donada la gran quantitat de

dades (jaciments arqueològics i topònims) a considerar. Aquests autors agrupen els

jaciments, la major part localitzats mitjançant la prospecció arqueològica, en tres

tipus principals: els establiments d'hàbitat, que presenten estructures d'hàbitat o

similars, propers a terres potencialment conreables i recursos hídrics, de fàcil accés

i a cotes mitjes o baixes; els establiments estratègics, amb cotes elevades, domini

visual ampli (major als 180o) i difícil accés; i els jaciments funeraris, en aquest cas

identi�cats mitjançant l'excavació arqueològica. Seguirem així mateix la numeració

dels jaciments utilitzada a Coll et alii (Figura 1.1) (Coll et alii , 1984: 114), aportant,

sempre que ens sigui possible, els seus topònims, normalment extrets d'Aramburu-

Zabala (2005) (Figura 1.2) (Aramburu-Zabala, 2005).

Hem de tenir en compte la presència de diversos sistemes d'albufera o marino-

llacunars que condicionen l'extensió dels terrenys potencialment ocupats per assen-

taments. La seva variabilitat, de què parlarem més endavant,4 pot haver impedit

l'assentament a certes zones; a més, les dessecacions portades a terme al llarg dels

segles XVIII-XX (Barceló, 1976, 11-12; Picornell, 1985, 32-33), juntament amb l'ac-

tual urbanització del Port d'Alcúdia i la Platja de Muro, han guanyat molt terreny

només contempla el període baleàric o post-talaiòtic, deixant de banda els periodes anteriors i

centrant-se en els segles immediatament anteriors a la conquesta romana.
4Cf. apartat 3.2.2.1, pàgina 169.
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Figura 1.1: Jaciments talaiòtics del terme d'Alcúdia, segons Coll et alii (1984). Els

topònims són afegits nostres

a la zona humida, però per a temps anteriors al segle XVIII s'ha de pensar en una

albufera més extensa que reduïa l'abast de la terra ferma respecte a l'actualitat

Els jaciments del període pretalaiòtic documentats són principalment coves

funeràries arti�cials i navetes o habitacions de planta de ferradura allargada. Es

localitzen dos assentaments d'hàbitat a zona de plana, un a la plana oest enfront

de la badia de Pollença (zona de la Figuera Rotja) i un altre a l'istme, i altres tres

més, quali�cats de jaciments de peu de mont, a la península del cap del Pinar, un al

nord (jaciment 48) i dos al sud (20 i 87). Dos jaciments situats al cap del Pinar són

interpretats com punts estratègics en relació un amb l'altre (14 i 67). Tots aquests

jaciments, com es pot apreciar a la Figura 1.1, perduren en el període talaiòtic. Les

coves d'enterrament es troben totes a l'istme d'Alcúdia (Coll et alii , 1984, 116-118).
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El període talaiòtic es caracteritza per la continuació d'ocupació dels assenta-

ments anteriors, i per la �aparición de aglomeraciones de población considerables con

estructuras [...] características como son los talayots y los cinturones de murallas�

(Coll et alii , 1984, 119). Els assentaments d'hàbitat en funcionament es poden divi-

dir segons la seva localització orogrà�ca entre assentaments de plana i assentaments

de peu de mont, i podem diferenciar diverses zones d'ocupació.

Figura 1.2: Jaciments talaiòtics del futur ager pollentinus, segons Aramburu (2005)

La plana o és ocupada per diversos assentaments d'hàbitat (Figures 1.1 i 1.2)

(Rosselló Bordoy, 1978, 55-56 i 76-79): 12, 23 (la Figuera Rotja), 34, 35, 46, 53,

Ca'n Xanet i Vertaient, dins l'actual terme alcudienc (Coll et alii , 1984, 119-120;

Rosselló Bordoy, 1978, 76-79; Aramburu-Zabala, 2005, 3-4), i Ca'n Daniel Gran,

La Cisterna, Ca'n Vidalet, Albercutx, Bóquer, Síller i la vall de Colonya, entre
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d'altres, dins el terme de Pollença (Aramburu-Zabala, 2005, 3-4). Dos jaciments

més de plana els trobm a l'istme d'Alcúdia: el 28 o l'Esgleiassa, amb possible centre

cerimonial a la Coma (Mascaró Pasarius, 1974, 384-385; Aramburu-Zabala, 2005,

3-4), i el 61, on posteriorment s'establiria Pollentia (Rosselló Bordoy, 1978, 80-81).

Més a l'oest, prop del vessant nord-oest del puig de Sant Martí, sembla que hi ha

dos jaciments talaiòtics a Gatamoix i a Ca'n Bregat (Aramburu-Zabala, 2005, 2-

3). Aquests assentaments de plana tenen un ampli domini visual sobre els terrenys

potencialment agrícoles dels voltants (Coll et alii , 1984, 120).

A la península del cap del Pinar hi trobem els tres mateixos jaciments pretala-

iòtics que continuen sent ocupats (Figura 1.1): 48, 20 i 87. D'altra banda, les faldes

del conjunt muntanyós al sud-oest del terme (puigs de Son Fe, d'Avall i de Son Vila)

presenten nombrosos jaciments (Figures 1.1 i 1.2): 8, 21, 38 o Coma de n'Angi, 42,

59, 79, 80, 82 i 83 o Oriolet, Biniatria i Ca'n Bassera, situats a les faldes orientals

de Son Fe i del puig d'Avall; i 37, 40 (Son Siurana de Baix, possible santuari del

talaiòtic �nal segons Rosselló Bordoy (1978), 58), 41 (Son Siurana de Dalt), 45 i

Son Simó (amb diversos talaiots), a la falda del puig de Son Vila. Des d'aquests

punts es poden controlar visualment les valls de Biniatria, de Son Siurana, de Son

Simó i de Son Fe. Els jaciments de peu de mont dominen les terres fèrtils properes i

tenen uns accessos fàcils, i s'apunta una possible agricultura extensiva de secà, pot-

ser complementat amb la ramaderia. Alguns d'aquests presenten talaiots, com Son

Simó, Biniatria o Oriolet (Coll et alii , 1984, 119-122; Rosselló Bordoy, 1978, 58-74).

A aquests hi podem afegir el Cuitor, prop de la falda sud-est del puig de Sant Martí,

on es té constància de la destrucció d'un edi�ci tipus talaiot i de l'ocupació en època

romana i tardana (Mascaró Pasarius, 1974, 384).

Pel que fa als assentaments quali�cats de caràcter estratègic, segueixen en

ús el 14 i el 67, el primer controlant l'únic accés al segon, envoltat de penyes.

A aquests s'hi uneixen l'11 i el 2. La manca de recursos hídrics propers, el seu

difícil accés �es troben tots en espolons rocosos o turons�, i el seu domini visual

sobre la costa són els elements que han conduit a interpretar-los com una xarxa de
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vigilància costanera. Tots aquests jaciments tindran perduració en època romana.

D'altra banda, el jaciment 52 és interpretat, tot i estar més a l'interior, com un punt

estratègic, i a prop d'aquest, junt al puig de Son Vila, també el 22. A la zona del

puig d'Avall se'n localitzen diversos: 9, 38 (prop de la Coma de n'Angi) i 39 (prop

d'Oriolet) (Coll et alii , 1984, 122-123).

La conquesta romana, com hem indicat, no suposa un canvi traumàtic d'aquest

patró d'ocupació, i en aquest sentit els canvis que es produiran seran a llarg termini.

Els assentaments talaiòtics que perduren sumen un total de 19, segons Coll et alii

(1984, 126) (Figura 1.3), 6 d'aquests situats a zona de plana, i 13 a peu de mont,

dominant encara terrenys de cultiu i amb recursos hídrics propers, com Son Siurana

de Dalt i de Baix (Mascaró Pasarius, 1974, 383). A aquests se'ls haurien de sumar

Bóquer i Ca'n Daniel Gran, entre d'altres (Figura 1.4) (Aramburu-Zabala, 2005: 4).

Sembla però que hi ha un abandó generalitzat en el segle I dC: segons Aramburu

(2005), jaciments com Son Simó, Ca'n Daniel Gran, Ca'n Martorellet (prop de la

cala sant Vicenç), Ca'n Pontico (vall de Colonya), Son Brull (vessant sud-oest del

puig de Maria, al sud de Pollença) o Ca'n Bosc (sud-est de Pollença) deixen de

ser ocupats, mentre que Oriolet sembla que ho farà ja en el segle II dC. En canvi,

l'Esgleiassa, la Figuera Rotja, Ca'n Bregat i la Coma són ocupats més enllà del segle

II dC (Aramburu-Zabala, 2005, 3-4).

La xarxa de vigilància costanera a la que fèiem referència per al període tala-

iòtic tindrà continuitat en època romana, potser centralitzat en el punt 11, des d'on

es poden visualitzar altres punts com el 49 (Manresa), el 2, el 14 i el 67, a més de

la ciutat de Pollentia, suposadament el punt �nal d'aquesta xarxa, i en si mateixa

també un punt de vigilància (Coll et alii , 1984, 126-127; Or�la i Arribas, 2000, 34).

La zona nord-est de Mallorca, doncs, constituí ja des de molt abans de la con-

questa romana del 123 aC un indret amb certa densitat d'ocupació, i sens dubte ben

estructurat a nivell poblacional. La conquesta i l'establiment de�nitiu de la ciutat

romana de Pollentia el 70/60 aC, no sembla que representin esdeveniments traumà-

tics respecte a la situació anterior, al menys des del punt de vista de l'estructuració
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Figura 1.3: Jaciments d'època romana del terme d'Alcúdia, segons Coll et alii (1984). Els

topònims són afegits nostres

i pervivència de l'ocupació anterior del territori, i la major part dels nuclis previs

tenen continuitat, com a mínim, �ns al segle I dC.

1.1.2 Conquesta de les insulæ Baliares per Quintus Cæci-

lius Metellus

Segons les fonts escrites que ens han perdurat (Strabo III,5,1; Flor. I,43; Oros.

V,13,I), Mallorca i Menorca foren conquerides el 123 aC per la república romana

de la mà del cònsol Quintus Cæcilius Metellus . Degut a la pèrdua del llibre LX de

l'obra de Titus Livius, on es relatava la conquesta, només comptem amb el resum

d'aquest (Liv. perioch.) i amb breus referències que ens expliquen aquest episodi

històric (Blanes et alii , 1990, 60; Zucca, 1998, 93).
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Figura 1.4: Jaciments d'època romana de l'ager pollentinus, segons Aramburu (2005)

La causa més important d'aquesta intervenció fou, segons les fonts escrites, la

pirateria que s'havia establert a les illes i que des d'allí actuava (Morgan, 1969, 217-

219; Borrás, 1978: 59). Després de la Segona Guerra Púnica, i sobretot després de la

Tercera, la ruta marítima que enllaçava el centre mediterrani i el mar Tirrè amb les

costes del sud-est hispànic a través de les illes Balears havia estat freqüentada pels

vaixells dels comerciants itàlics; les illes eren doncs una base important d'aquesta

ruta (Puig Palerm, 2005, 252; 2008, 449-454, 572-573; Or�la, 2008b, 13). Tal com

Strabo indica (III,5,1), hi havia bons ports naturals, però amb entrades sovint es-

tretes i esculloses. La presència de pirates que utilitzarien aquests recursos naturals

devia fer molt perillosa la navegació dels comerciants, que podien ser atacats per

sorpresa amb facilitat (Morgan, 1969, 224; Or�la, 2008b, 16-19).
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Pel que fa a l'autoria d'aquesta activitat piràtica, Strabo a�rma que els ba-

leàrics eren un poble pací�c (III,5,2), i que alguns baleàrics col·laboraren amb pi-

rates; per la seva banda, Florus (I,43), seguit per Orosius (V,13,1), a�rma que

aquests, �homines feros atque silvestres�, atemorien els mars, encara que tot just

acaba d'indicar que empraven embarcacions tosques. Indígenes pací�cs alguns dels

quals participen amb pirates foranis, segons el primer, i indígenes pirates, per als

segons. Aquestes divergències es deurien a que els diversos autors empraren fonts

diferents per informar-se. D'una banda, Strabo es basaria en Posidonios, mentre

que Florus i Orosius beurien de l'obra de Titus Liuius. Aquest últim tindria en

aquest aspecte intenció molt més política i favorable a Roma que no Posidonios, pel

que es titlla els baleàrics de pirates per tal de denigrar i dejectar l'enemic i així jus-

ti�car l'atac (Morgan, 1969, 217-219; Zucca, 1998, 94; García Riaza i Sánchez León,

2000, 26-27; García Riaza, 2002, 512). Fossin els pirates forans, indígenes o ambdós

grups col·laboressin, les fonts assenyalen unànimement la pirateria com la causa de

la conquesta (Balil, 1966, 312; Borrás, 1978, 59-62; Prieto, 1987-1988, 271-272), i

de fet recentment Puig ha assenyalat el vincle que hi havia a l'Antiguitat entre el

fenòmen del mercenariat, àmpliament documentat a la societat balear preromana,

i el de la pirateria, ocasionats per unes mateixes condicions socials (Puig Palerm,

2008, 544-548, especialment 545), pel que sembla que els indígenes tingueren un

paper rellevant en la pirateria. De fet, aquesta operació bèl·lica s'ha d'entendre dins
un context més ampli que comprèn el Mediterrani nord-occidental, com ja suggerí

Tarradell el 1978. Al llarg del segle II aC Roma havia dominat paulatinament gran

part de la ribera mediterrània occidental; es controlava la costa hispana, s'havia

assolit la destrucció de Carthago (146 aC) i s'havien connectat els territoris de la

península Itàlica i Hispania a través del sud de la Gallia (125-121 aC). Així, es

podien emprendre en aquell moment �objectius secundaris� com la conquesta de les

insulæ Baliares (Tarradell, 1978, 300-301; Arribas, 1983a, 6-7; Or�la i Arribas, 1997,

63; Mayer, 2005, 39-41; Or�la, 2008b, 15-16; Vallori et alii , 2011, 148-149).

El domini d'aquests territoris i la comunicació entre si requeria la garantía
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per part de Roma de la seguretat en les rutes marítimes, que passava pel control

i l'eliminació de la pirateria, present a tot el Mediterrani. Així, Morgan (1969),

Zucca (1998) i Puig Palerm (2005; 2008) emmarquen la intervenció de Metellus dins

una sèrie de campanyes a gran escala que es produeixen en aquests anys en zones

on abundava la pirateria: Gallia Cisalpina (125-120 aC), Sardinia (126-122 aC) i

les insulæ Baliares (123-122 aC). Es planteja també la possibilitat que, davant les

accions empreses en contra seva, alguns pirates provinents de les altres zones es

concentressin a les Baliares, donant així explicació als passatges de Strabo (III,5,2)

i Diodoros Sikeliotes (V,18) on s'assenyala la col·laboració d'alguns indígenes amb

els pirates (Morgan, 1969, 220-223, 227-228; Borrás, 1978, 59; Arribas, 1983a, 7;

Prieto, 1987-1988, 271-272; Zucca, 1998, 93; Mayer, 2005, 41). Es garantiria així

amb la conquesta i control de les Baliares la seguretat marítima de la zona, punt

clau en les rutes de navegació Italia-Sardinia-Baliares-Hispania i Gallia-Baliares-

Africa. A més, es contribuïa a la paci�cació de les zones de Sardinia i de la Gallia

Cisalpina privant els pirates d'aquest entorn del refugi baleàric (Morgan, 1969, 227-

228, sobretot 231; Or�la i Arribas, 1997, 63; Zucca, 1998, 94-95, 178; Puig Palerm,

2003, 122; 2005, 253; Mayer, 2005, 39; Puig Palerm, 2008, 548-550; Or�la, 2008b,

18-19).

Tot i això, alguns autors han a�rmat que la pirateria hauria estat una simple

excusa per part de Roma per conquerir les Baliares (Prieto, 1987-1988). Aquesta

a�rmació es suporta en l'estada deMetellus a l'arxipèlag durant algun temps (ja que

no celebraria el triomf per la conquesta �ns el 121 aC), suposadament amb l'objectiu

d'organitzar els nous territoris implantant el �sistema romà�. En aquest cas, doncs,

la motivació de la conquesta no seria únicament el combat de la pirateria, sinó també

el domini de noves terres i els bene�cis que s'en derivarien (Prieto, 1987-1988, 274-

275; Vallori et alii , 2011, 149). Per la seva part, i de manera semblant, García Riaza

(2002: 519) ha indicat la pirateria com a mer detonant de la conquesta. Atenent a

aquests matisos, doncs, no es poden deixar de banda altres possibles motivacions de

la intervenció militar, com comentarem seguidament.
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Les Baliares devien ser, en un moment de necessitat de terres per als colons

romans, un lloc temptador on dirigir les colonitzacions. A més, i lligat a la seguretat

marítima ja esmentada, el Senat, en un context d'enfrontament polític entre optima-

tes i populares, intentaria amb la conquesta de les Baliares aproximar-se als grups

de l'ordo equester, que veurien en la conquesta de les Baliares una oportunitat per

ampliar la seva xarxa comercial, alhora que es garantia la seguretat marítima a la

Mediterrània occidental (Morgan, 1969, 224-227; Zucca, 1998, 94-95; Puig Palerm,

2003, 122-123; Amengual et alii , 2003, 17; Puig Palerm, 2005, 253; 2008, 551-552;

Or�la, 2008b, 20). Finalment, no s'ha de menystenir el potencial bèl·lic de la po-

blació de les illes; el control dels foners baleàrics, amb una reputada fama al llarg de

l'Antiguitat, podria haver estat un dels objectius de Roma en conquerir les insulae

Baliares (Puig Palerm, 2003, 120-121; 2005, 248; Or�la, 2008b, 19).

1.1.3 Conseqüències de la conquesta

La conquesta de les insulæ Baliares el 123 aC signi�cà el control territori-

al per part de Roma, i la seva entrada dins l'administració romana. Segurament

foren incloses en aquest primer moment dins la provincia Hispania Citerior i el

conuentus Carthaginensis (Plin. III,4,25) (Zucca, 1998, 95 i 138; García Riaza i

Sánchez León, 2000, 29; Mayer, 2005, 40; García Riaza, 2007, 397; Or�la, 2008b,

22). Les fonts, juntament amb l'arqueologia, ens proporcionen dades relacionades

amb les conseqüències més immediates de la conquesta. Alguns dels autors antics

que fan referència a les Baliares en les seves descripcions de caire geogrà�c, ens

donen informació útil que, encara que no provingui necessàriament dels moments

immediatament posteriors a la conquesta, pot re�ectir el caràcter dels nuclis en

aquesta època, així com els canvis estatutaris que pogueren sofrir al llarg de la seva

existència.

Una conseqüència lògica de la conquesta, a tenor de la causa adduïda pels

conqueridors, fou el reforçament del control sobre l'arxipèlag a través de diversos

campaments: l'identi�cat al jaciment de Sanitja, al nord de Menorca, ocupat entre
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l'últim quart del segle II i mitjan segle I aC, segurament corresponent a la Sanisera

que Plinius identi�ca amb un castellum (Plin. III,11,77) (OnCat I: 250; Ramis y

Ramis, 1948, 126; Rita et alii , 1988, 41; Or�la, 1995, 221; Contreras, 1998; Contreras

et alii , 2006, 239-241); i el possible conservat al subsòl de l'actual vil·la de Les, al sud
de Mallorca (Bauzà i Ponç, 1987). S'hi poden afegir una sèrie de nuclis quali�cats

per Pomponius Mela (II,124) com castella, un terme que pot fer referència a nuclis

dotats d'elements defensius, com és el cas de Iamo i Mago a Menorca (Mela II 7,

124) (Rita et alii , 1988, 41; Or�la, 1995; García Riaza i Sánchez León, 2000, 37,

136-144). A més d'aquests assentaments, instal·larien diversos punts de vigilància

costanera al llarg del litoral, alguns potser continuadors d'assentaments indígenes.

Aquests enclavaments tindrien com a objectiu el control tant militar com marítim

de l'arxipèlag, sobretot pel que fa a les activitats piràtiques (Or�la, 2008b, 22-24;

Or�la et alii , 2008a, 49-51; Vallori et alii , 2011, 149-150).

La fundació de les ciutats de Palma i Pollentia seria també conseqüència de

la conquesta, si bé el caràcter i estatus dels primers assentaments no és descrit

explícitament per les fonts, el que ha generat una ampla discussió de la que ens

farem ressò. El que sí sembla clar és el seu caràcter militar, al menys inicial, donada

la seva situació estratègia controlant Palma la principal badia de l'oest de l'illa, i

Pollentia les dues badies al nord-est, i la probabilitat de que fossin fundades també

com a castella o præsidia (García Riaza i Sánchez León, 2000, 64-67; García Riaza,

2002, 516; Or�la, 2005c, 66; Or�la, 2008b, 26, n.41; Or�la et alii , 2008a, 52).

Amb aquesta sèrie d'assentaments hi poden estar relacionats els tres mil co-

lons als que fa referència Strabo (III,5,2), segons el qual Metellus , després de la

conquesta, hauria duit a les Baliares un total de tres mil colons provinents de la pe-

nínsula Ibèrica. En l'afany per relacionar l'arribada d'aquest contingent humà amb

la construcció de les primeres estructures de caràcter romà a les ciutats de Palma i

Pollentia, i alhora amb l'evolució dels estatuts municipals d'aquestes, s'ha generat

també en aquest punt una discussió sobre la cita de Strabo pel que fa al moment en

què aquests colons arribaren a l'illa i el model poblacional en què es distribuïren.
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Recordarem aquest debat en parlar de la fundació de Pollentia, però basta apuntar

aquí que aquests colons pogueren tenir relació amb els primers assentaments romans

de caràcter castrense i de vigilància marítima (García Riaza i Sánchez León, 2000,

57-63; Or�la, 2008b, 26-29).

La circulació comercial experimentà un augment després de la conquesta, fruit

sens dubte de la seguretat marítima aconseguida a arrel de la conquesta i de l'esta-

bliment de punts de vigilància costanera (Or�la et alii , 2008a, 49). Així sembla que

ho indiquen alguns derelictes datables en aquesta època, com el d'Addaia (Menor-

ca), Cala Roja (Menorca) o Colònia de Sant Jordi I (Mallorca) (Or�la, 2008b, 25;

Or�la et alii , 2008a, 49).

1.2 Origen i fundació de la ciutat de Pollentia

El registre arqueològic documentat a Pollentia i les fonts històriques que ens

informen tant de la seva fundació (Strabo III,5,1) com de l'estatus que la ciutat

tingué en un moment donat (Mela II 7, 124-126; Plin. III,11,76-78; Claudius Pto-

lomeus 73) són les principals fonts que proporcionen elements d'anàlisi per intentar

entreveure els primers moments d'aquest nucli. L'aparent disparitat entre aquestes

fonts ha generat diverses interpretacions del que fou en un primer moment l'assenta-

ment romà. D'altra banda, no es pot deslligar l'esdevenir de Pollentia del de la seva

bessona Palma. Les fonts històriques descriuen sempre la seva fundació simultània

per part de Metellus , i els atribueixen sempre els mateixos estatus. Les excavacions

arqueològiques realitzades als dos llocs porten les cronologies fundacionals a entrat

el segle I aC (Cau i Chávez, 2003, 30-31; Cau, 2004, 191). En concret, a Pollentia

es daten les primeres estructures en el 70/60 aC (Or�la, 2000a, 132; Chávez et alii ,

2000a, 78; Cau i Chávez, 2003, 30-31; Or�la, 2005b, 132-133, 138; Or�la et alii ,

2006b, 135; Or�la et alii , 2008a, 52-53), si bé sembla que cal matisar aquesta da-

tació atrassant-la cap al 70/60 aC (Or�la, 2008b, 26; de fet, ja s'indicava el 70/40

aC a Or�la et alii , 1999a, 100-101). A Palma, identi�cada amb probabilitat amb
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l'antiga Palma romana, es troben unes datacions semblants (Cau, 2004, 191), i el

conjunt ceràmic romà més antic que es coneix, es data a mitjan segle I aC o, com a

molt tard, el decenni 50/40 aC (López Mullor et alii , 2008, 135-136).

Donada la diversitat i quantitat de les fonts, exposarem primerament els prin-

cipals passatges literaris que proporcionen informació sobre la fundació i l'estatus

de la ciutat5, i seguidament recollirem les dades sobre els primeres moments de

l'assentament proporcionades per l'arqueologia6. A continuació ens referirem a les

interpretacions històriques i les teories que s'han fet a partir d'aquests elements

d'anàlisi7.

1.2.1 Les fonts històriques

Entre les fonts històriques podem distingir netament entre les gregues i les

llatines. Les primeres (Strabo i Claudius Ptolomeus) ens donen més informació

històrica, alhora que per quali�car les poblacions que enumeren empren termes tan

poc concrets com pìleic.

Així, Strabo (III,5,1)8:

Tw̃n dà GumnhsÐwn � màn meÐzwn êqei dÔo pìleic, P�lman kaÈ PolentÐan,

t�n màn präc éw keimènhn t�n PolentÐan, t�n d> átèran präc dÔsin

I segueix més endavant9:

[...] kaÈ dièbh Mètelloc âp' aÎtoÌc å Baliarikäc prosagoreujeÐc, ístic

kaÈ t�c pìleic êktise

5Cf. apartat 1.2.1.
6Cf. apartat 1.2.2.
7Cf. apartat 1.2.3.
8Traducció al català basada en les traduccions anglesa de la col·lecció Loeb (Strabo, 1999) i la

castellana de la col·lecció Gredos (Estrabón, 1992), amb modi�cacions nostres: �De les Gimnèsies,

la major té dues ciutats, Palma i Pollentia, una que està situada cap a llevant, que és Pollentia, i

l'altra cap a ponent�.
9Traducció de Blanes et alii , 1990, 61, amb modi�cacions nostres: �... i va anar-hi contra ells

Metel, anomenat el Baleàric, qui fundà també les ciutats�.
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Per acabar el passatge10:

[...] eÊs gage dà âpoÐkouc trisqilÐouc tw̃n âk th̃c >IbhrÐac <RwmaÐwn

i Claudius Ptolemæus a la Geographías Hyphégesis11 (II,6,73):

[. . . ] kaÈ aÉ BalliarÐdec nh̃soi dÔo, Gumn siai dà állhnistÈ, <w̃n ân màn th̃

meÐzoni pìleic dÔo

P�lma is' s� lj' d�

PollentÐa is' L�d� lj' d�

Les llatines (Pomponius Mela i Plinius) són més concretes, però al mateix

temps la falta de coincidència entre si genera discussió. Pomponius Mela a la seva

obra de Chorographia12 (II,7,124-126) diu:

�Baliares in Hispania contra Tarraconensia litora sitæ non longe inter

se distant et ex spatio sui cognominibus acceptis Maiores Minoresque

perhibentur; castella sunt in Minoribus Iamno et Mago, in Maioribus

Palma et Pollentia coloniæ�

10Traducció de Blanes et alii , 1990, 70, amb modi�cacions nostres: �... Hi dugué tres mil colons

romans d'Ibèria�.
11Traducció extreta de Bejarano (1987): �[. . . ] y también las dos islas Balliárides, en lengua

griega Gimnesias, en la mayor de las cuales hay dos poblaciones:

Palma 16o 10' 39o 15'

Pollentia 16o 45' 39o 15'

12Traducció basada en la de Blanes et alii , 1990, 22: �A Hispània les Balears, situades enfront

de la costa Tarraconense, no estan molt allunyades una de l'altra i, havent rebut el nom a causa

de la seva extensió, s'anomenen major i menor; a la menor són places fortes Iamno i Mago; i a la

major són colònies Palma i Pollentia�.
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i Plinius, a la Naturalis Historia13 (III,11,77):

�. . . oppida habet ciuium Romanorum Palmam et Pollentiam, Latina

Guium et Tucim et foederatam Bocchorum fuit�

Palma i Pollentia �guren, doncs, com ciutats (pìleic) a les fonts gregues.

Pomponius Mela ens parla de coloniæ, sense especi�car si eren de ciutadans romans

o llatins, mentre que Plinius les anomena oppida ciuium Romanorum. El terme

oppidum podria referir-se tant a una colonia com a un municipium i, si bé se l'ha

relacionat més amb el segon, no es pot establir entre els dos termes una equivalència

unívoca. L'ús del terme colonia es pot deure, d'altra banda, a una deducció per part

de Mela, a arrel del tipus de topònim, femení, que seria en aquest cas una forma

adjectiva: colonia Pollentia i colonia Palma (Mayer i Rodá, 1983, 28; García Riaza

i Sánchez León, 2000, 53-54; Pena, 2004, 71-72).

1.2.2 L'arqueologia: les datacions d'època fundacional a Po-

llentia

Les primeres excavacions amb criteri estratigrà�c que es realitzaren a Pollentia

foren el 1948. Es realitzà un sondeig al nord de la gran rasa excavada el 1938

dins la �nca de la Portella (al sud-oest d'Alcúdia) amb motiu de la construcció

d'una estació de ferrocarril que romangué per sempre inconclusa. S'hi descobrí una

13Traducció de Blanes et alii , 1990, 126, amb modi�cacions nostres: �...té les poblacions de

ciutadans romans de Palma i Pollentia; de ciutadania llatina Guium i Tuccis, i Bocchor fou fe-

derada�. La traducció de l'última part del passatge ha estat con�ictiva, ja que no sembla clar si

Bocchor havia deixat d'estar federada per passar a tenir un altre estatus jurídic (Tarradell, 1983,

126-127; Mayer i Rodá, 1983, 29-30; Zucca, 1998, 152, nota 90 on considera aquesta possibilitat;

García Riaza i Sánchez León, 2000, 132), o bé l'autor ens està indicant que la població havia

deixat d'existir (Amorós, 1951, 637; Borrás, 1978, 81; Mattingly, 1983, 245; Zucca, 1998, 152 i

nota 90). Els darrers treballs realitzats (García Riaza i Sánchez León, 2000, 132-136; ) i les dades

arqueològiques (Tarradell, 1983, 126-127; Estarellas i Merino, 2005) semblen assenyalar més aviat

la primera opció.
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base de columna amb un tambor, amb un mur intercolumni adossat14. Els nivells

on s'assentava l'estructura es dataren entre el 123 i el 50 aC, mentre que el mur

intercolumni entre el 50 i 125 dC (Amorós, 1949, 442). Tot i emprar un criteri

estratigrà�c i la voluntat d'aplicar certa metodologia arqueològica, la datació dels

nivells antics estava in�uïda per les fonts literàries (Strabo), que sitúen la fundació

de la ciutat just després de la conquesta de Metellus el 123 aC. Així, els arqueòlegs

prenien aquesta data com un element de datació dels materials dels nivells més antics

documentats (Amorós, 1949, 442; Arribas et alii , 1973, 42-43; Or�la, 2005b, 129).

Entre 1957 i 1963, s'excavà un barri residencial a la mateixa �nca de la Portella,

a la zona nord-oest del jaciment (Figura 2.19). S'hi descobriren tres cases, la Casa

del Cap de Bronze, la Casa dels Dos Tresors i la Casa Nord-Est, separades per dos

carrers, el carrer Porticat, amb sentit est-oest, i el carrer Nord-sud. Fou al carrer

Porticat on s'hi documentaren els nivells més antics, relacionats amb una estructura

de factura indígena que es datà entre el segle IV i el II aC (Figura 4.1), i amb un

mur de carreus encoixinats, amb sentit est-oest. Aquests nivells foren revisats el

1996, modi�cant en uns decennis algunes datacions (Sanmartí et alii , 1996; Or�la,

2005b, 132). El nivell VI, que amortitzava l'estructura indígena, fou datat en un

principi al segle II aC, o segles anteriors, si bé s'assenyalava que era pel moment

impossible conèixer un terminus post quem (t.p.q.) gaire precís, ja que els materials

antics eren exclusivament indígenes i no oferien més precisió (Arribas et alii , 1973,

103; Fernández-Miranda, 1983a, 16-20, 27). La revisió d'aquests materials concloïa

que aquest nivell era anterior al 80 aC, però la presència de materials datables des

del segle IV aC indicava que es podia tractar d'un nivell d'ocupació talaiòtic, i no

romà (Sanmartí et alii , 1996, 67). Així mateix, aquesta data es podria avançar �ns

a �nals del segle V aC, donada la presència d'un fragment de kylix datable en aquest

moment (Cerdà, 1999, 72 i n.264). És difícil avui en dia determinar a quina fase de la

història de Pollentia correspon aquest nivell, i la interpretació que se'n faci dependrà

14Les excavacions dels anys 1957-1963 identi�carien aquesta columna com part del pòrtic d'un

peristil de casa romana, que fou anomenada �Casa del Cap de Bronze� (Arribas et alii , 1973)
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molt de la concepció que hom tingui del procés d'ocupació romana a l'illa. Aquests

materials, doncs, poden estar relacionats amb les estructures indígenes i amb els

contactes entre els indígenes i el comerç d'origen romà anteriors a la conquesta, o

bé a la primera ocupació romana de la zona (Or�la, 2005b, 130-132).

El nivell V, considerat en un primer moment sincrònic amb la primera estruc-

tura documentada que es construeix amb tècnica romana, el mur encoixinat al nord

de la Casa del Cap de Bronze (posteriorment utilitzat com a mur nord de la casa),

fou datat en un primer moment entre el �moment de fundació� de la ciutat, en el 123

aC, i el 79/60 aC (Arribas et alii , 1973, 103). Un cop més, s'utilitzava la datació

històrica de la fundació de la ciutat per donar un t.p.q. als nivells més antics que

es documentaven. A més, es relacionava directament l'aparició de materials romans

(ceràmica de vernís negre, àmfora Dressel 1A, parets �nes, etc.) amb la presència

d'habitants d'origen itàlic i la fundació de Pollentia (Arribas et alii , 1973, 103-104;

Fernández-Miranda, 1983a, 14, 27-29). Un cop revisats els materials, el nivell V,

interpretat ara com �immediatament anterior� a la construcció del mur, fou datat

entre el 80 i mitjan segle I aC, traslladant-ne uns decennis més tard la cronologia

(Sanmartí et alii , 1996, 68).

La revisió dels materials republicans publicada el 1996 (Sanmartí et alii , 1996)

fou motivada per la re�exió que havia fet Mattingly entorn a la data fundacional de

Pollentia i el caràcter de la seva primera ocupació, basant-se en l'estudi de les sèries

numismàtiques15 (Mattingly, 1983). La circulació monetària a la zona en època

romana no sembla ser important �ns el segon quart del segle I aC16. Les sèries

numismàtiques de Pollentia sembla que coincideixen més amb les del campament

metel·lià de Càceres (79 aC), que no amb les del campament de Scipio a Numantia

(ca. 130 aC), que era el que es podia deduir a partir de les fonts. De fet, Mattingly

és el primer en a�rmar amb rotunditat que la datació del mur de carreus encoixinats

de la Portella, en principi el més antic documentat, era d'entorn al 80 aC (Mattingly,

15Cf. apartat 1.2.3.3, pàgina 67.
16A partir d'aquest anàlisi Mattingly (Mattingly, 1983) formulà una nova interpretació de la

fundació i primera ocupació de Pollentia, com veurem en el punt següent.

61



Bartomeu Vallori Márquez

1983, 246; Mattingly, 2005, 61).

Les excavacions dutes a terme a l'àrea del forum des de 1980 han anat con-

solidant la hipòtesi de que les primeres construccions romanes al solar de Pollentia

daten del segon quart del segle I aC. La insula de tabernæ sembla que s'estructurà a

mitjan segle, encara que la zona ja era freqüentada a la primera meitat, a jutjar pels

sondatges practicats a les habitacions N i M, que donaren nivells datables a 90/70-40

aC (Equip Pollentia 1994b, 219; Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et alii , 1999a, 107;

Or�la i Arribas, 2000, 58). També les habitacions A, B i Z de la mateixa insula

foren pavimentades entre el 70 i el 50/40 aC (Or�la et alii , 1999a, 103-104, 106-107;

Chávez et alii , 2000a, 78; Mancilla, 2004, 141-142). El pou D-18, dins l'habitació C,

fou reblert durant el segon quart de segle, i amortitzat entre el 50 i el 40 aC (Equip

Pollentia 1993, 242-243; Or�la et alii , 1999a, 107; Sanmartí i Principal, 2000, 145;

Mancilla, 2004, 142).

Així doncs, les primeres activitats edilícies romanes documentades a Pollentia

daten del segon quart del segle I aC, i no, com es podia suposar a partir de les fonts,

del moment en que Metellus hauria fundat la ciutat, en els anys posteriors al 123

aC (Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et alii , 1999a, 100-101; Or�la i Arribas, 2000,

35; Or�la et alii , 2008a, 52).

1.2.3 Teories entorn a la fundació de Pollentia i el seu es-

tatus

Les dades proporcionades per les fonts històriques, doncs, apuntaven cap a la

fundació dels dos nuclis de Palma i Pollentia immediatament després de la conques-

ta romana del 123 aC (Strabo III,5,1). A banda d'aquesta assumpció, donada la

diversitat terminològica emprada pels autors antics, romania dubtós l'estatus fun-

dacional d'ambdues ciutats, i també la seva evolució posterior (Mattingly, 1983,

145-146, recollit a Or�la et alii , 1990-1996, 10, n.2). Pel que fa al text de Strabo

(III,5,1), aquest autor, en descriure la seva fundació, no especi�ca l'estatus de les

dues ciutats més enllà de quali�car-les de pìleic. El punt principal de la qüestió raïa
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en la divergència entre Plinius i Mela. Mentre el primer, que escrigué a la primera

meitat del segle I dC, les quali�cava d'oppida ciuium romanorum (III,11,76-78), el

segon, ja a la segona meitat de segle, les anomenava coloniæ (II,7,124-126), sense

especi�car el grau de ciutadania dels seus habitants. Tot i això, mentre és clar a

què s'està referint Mela en emprar el terme colonia, no hi ha hagut consens a l'hora

d'establir què signi�ca oppidum en el passatge de Plinius (Balil, 1966, 318; Knapp,

1977, 132-133; Mattingly, 1983, 246; Arribas, 1983a, 15-16; Or�la et alii , 1999a, 99

n.2, 100-101; García Riaza i Sánchez León, 2000, 53-57; García Riaza, 2003, 78-79;

García Riaza, 2005, 84-85).

Les interpretacions es poden dividir entre aquelles basades gairebé només en les

fonts escrites (Balil, 1966, 318, 311-312; Galsterer, 1971, 10, 71; Knapp, 1977, 136,

138; Veny, 1978, 108; Pena, 1994, 255-256; Mangas, 1996, 64), i les que combinen

tant les escrites com les arqueològiques (Mattingly, 1983, 145-146; Or�la et alii ,

1990-1996, 10; Or�la et alii , 1999a, 101; Or�la, 2005c, 64-65; Or�la, 2000a, 132-

134; García Riaza i Sánchez León, 2000, 64-67; Or�la et alii , 2008a, 52 i 55; Or�la,

2008b, 30-32). Entre les primeres hi podem diferenciar, a grans trets, les que donen

al terme oppidum de Plinius el signi�cat de municipium, encapçalats per Wilson

(Wilson, 1966; Balil, 1966, 318; Galsterer, 1971, 10, 71; Veny, 1978, 108; Mangas,

1996, 64), i les que hi reconeixen el concepte de colonia (esmentat a Balil, 1966,

311-312; defensat per Knapp, 1977, 136, 138; Pena, 1994, 255-256).

1.2.3.1 Municipium

Així, alguns historiadors moderns han sostingut que a l'obra pliniana el terme

oppidum a Hispania és indicatiu d'un estatus de municipium. Aquesta possibilitat la

reconeix Balil pels casos de Palma i Pollentia, si bé també contempla la possibilitat,

seguint Mela, de que fossin coloniæ des d'un primer moment; en aquest cas, però,

no es tractaria de coloniæ ciuium romanorum, sinó de coloniæ ciuium latinorum, ja

que no creu que es donessin a Hispania casos de les primeres anteriorment al segle

I aC, sense donar arguments en aquest sentit (Balil, 1966, 318). Això implicaria
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un posterior canvi d'estatus cap al de municipium ciuium romanorum, donada la

referència pliniana.

Galsterer seguí aquesta hipòtesi considerant-la la més fefaent. Segons ell, la

referència de Strabo als colons romans (âpoikoÐ ûomaioi ) portats per Metellus a les

Baliares, i que Mela anomeni les dues ciutats com coloniæ, són arguments su�cients

per sostenir que tingueren primerament aquest estatus. Posteriorment, però, canvi-

arien d'estatus cap a municipia, si bé es limita a seguir en aquest sentit la proposta

de Wilson (Wilson, 1966; Balil, 1966, 318; Galsterer, 1971, 10, 71). No deixa de ser

problemàtica, tot i això, la hipòtesi d'un canvi a un estatus suposadament inferior

com és el de municipium respecte al de colonia (García Riaza i Sánchez León, 2000,

67).

Per la seva part, Veny (1978, 108) va proposar una explicació per a la possibi-

litat de que la ciutat de Pollentia passés d'un estatus de colonia al de municipium.

D'una banda, el suposat desprestigi que l'estatus de colonia tindria en època imperi-

al i, de l'altra, la major autonomia que permetria l'estatus de municipium. Mangas

segueix aquesta hipòtesi, a�rmant que les dues ciutats foren fundades el 123 aC

com coloniæ ciuium latinorum, i que en època imperial apareixen com a municipia

(Mangas, 1996, 36).

1.2.3.2 Colonia

Robert C. Knapp rebutja la tesi de Wilson (Wilson, 1966), argumentant que

en el text de Plinius Palma i Pollentia són també coloniæ. En un moment donat,

Plinius (III,3,18) assenyala que són 12 les coloniæ que hi ha a la prouincia Hispania

Tarraconensis, però en el moment d'enumerar-les se'n deixa dues. Per a Knapp

aquestes dues restants són les baleàriques Palma i Pollentia (Knapp, 1977, 132-

136). Seguint el criteri de Balil (1966, 318), però, no es podria tractar de coloniæ

ciuium romanorum, per diverses raons. En primer lloc, el Senat romà no hauria

permès la fundació de coloniæ amb el màxim estatus possible fora de Italia en

aquest darrer quart del segle II aC; les fundacions de Caius Gracchus i de Drusus
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en aquesta època són en forma de deductiones, i no se'n té notícia de cap a Mallorca;

la presència d'onomàstica amb el nomen Cæcilius a Pollentia indica un component

indígena amb nom romà important, pel que no és possible un estatus fundacional

com a coloniæ ciuium romanorum17. Així doncs, el que proposa Knapp és un estatus

inicial com a coloniæ ciuium latinorum, canviant posteriorment �possiblement en

època d'Augustus� al de coloniæ ciuium romanorum. Proposa, a més, la fundació

de Valentia (138 aC) com a paral·lel, considerada per als seus primers moments una

colonia ciuium latinorum (Knapp, 1977, 132 i 136; Arribas, 1983a, 15; Pena, 1994,

254). Aquesta fundació com a colonia ciuium romanorum ja havia estat esmentada

per Woods, però sense aportar arguments concrets ni referències (Woods, 1970, 6).

La tesi de Knapp ha estat seguida parcialment per diversos historiadors com

Pena, que insereix la fundació de Palma i Pollentia, com havia fet Veny (1978:

108), dins el context del programa de coloniæ de Caius Gracchus. Pena, però,

només utilitza per a aquest aspecte la font de Mela, sense entrar en el debat sobre

la interpretació del terme oppidum a Plinius i la possible evolució estatutària de les

ciutats baleàriques (Pena, 1994, 255-256).

Respecte a la interpretació del desenvolupament urbà de Pollentia en el segon

quart del segle I aC, Pena (2004) el relaciona amb la reorganització de les colònies

llatines després de la guerra Social (91-88 aC), assumint que la ciutat fou funda-

da ja amb aquest estatus just després de la conquesta, i no amb la reorganització

d'Hispania després de la guerra Sertoriana (82-72 aC). L'autora desestima diver-

sos dels arguments de Mattingly: la confusió de Strabo entre Metellus Baliaricus i

Metellus Pius �que Mattingly tan sols suggereix18� la veu improbable; i a�rma

17Tot i això, la única inscripció pol·lentina datada on aparegui el nomen Cæcilius, amb Quintus

Cæcilius Catullus i Cæcilia Zosima, la datà Hübner en època de Hadriannus, a la primera meitat

del segle II, de manera que l'epigra�a no sembla indicar la presència d'individus d'origen indígena

en els primers moments de la ciutat (CIL II n. 3696; CIBal 25=Veny, 1965, 42-44). D'altra banda,

cal assenyalar la poca abundància d'inscripcions per a l'època republicana a Pollentia.
18�If so, it was another Metellus who settled them and Strabo's mistake (if it was a mistake)

would become easily understandable� (Mattingly, 1983, 246)
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�nadie piensa hoy en día que Palma y Pollentia hubieran podido ser fundadas como

colonias romanas� (Pena, 2004, 76). Contràriament, els últims estudis sobre aquest

tema s'han decantat per la concessió de l'estatus de colonia ciuium Romanorum en-

torn al 80/70 aC19 (García Riaza i Sánchez León, 2000, 64-67; García Riaza, 2005,

95), com veurem més endavant.

També Parment, en la seva Senior Honors Thesis defensada al Dartmouth

College, adopta la tesi de Knapp a l'hora d'interpretar els canvis arquitectònics a la

zona del forum, i en especial la construcció del seu Capitolium. A l'entorn de l'època

d'Augustus tenen lloc diverses reformes a l'Insula 01 de tabernæ, sobretot al sector

excavat per l'equip del Dartmouth College. Es pavimenten les habitacions V, U, Q,

T (Doenges, 2005a, 24-47), Z (Mancilla et alii , 2000, 100), possiblement la B, i el

carrer Oest (Román et alii , 2000, 113), es construeix l'habitació R i es subdivideix

la Y en dues (Doenges, 2005a, 24, 26, 46,). A més, es construeix un pou negre al

llarg del segle I dC a l'habitació A (Chávez et alii , 2000a, 78). Parment proposa

que la data de fundació del Capitolium estigui en sintonia amb l'etapa constructiva

que sembla que té lloc a la insula de tabernæ en època d'Augustus. Alhora, ho

posa en relació a la possible concessió de l'estatus de colonia ciuium romanorum en

aquestes dates, el que hauria impulsat una renovació arquitectònica-urbanística, que

inclouria la construcció d'un temple capitolí (Parment, 1995, 35-36; Doenges, 2005a,

16). Tot i això, la data de construcció d'aquest edi�ci sembla que s'ha d'ubicar en

època republicana, en els primers moments de la ciutat20.

Aquestes interpretacions històriques es basen quasi únicament en les fonts

escrites i, entre aquestes, les que empren fonts arqueològiques estan fortament con-

dicionades pel que diuen les fonts. Les datacions arqueològiques dels nivells antics

disponibles a Pollentia �ns als anys '80 situaven les primeres construccions entre

�nals del segle II i el primer terç del I aC, con�rmant aparentment les dades histò-

riques (Arribas et alii , 1973, 104; Fernández-Miranda, 1983a, 27).

19Discutirem aquest estat d'opinió posteriorment, a partir de la pàgina 68
20Cf. apartat 5.8, pàgina 285.
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1.2.3.3 La �tesi Mattingly�

Tot i que les cronologies establertes per als nivells antics de la Portella no es

revisaren �ns els anys '90, alhora que es dataven les primeres edi�cacions al forum

entorn al segon quart del segle I aC, l'estudi de les sèries numismàtiques i la seva

comparació amb les d'altres jaciments havien permès a Mattingly formular, ja el

1983, una nova hipòtesi sobre la fundació de Pollentia i la seva evolució estatuària

(Mattingly, 1983). L'estudi partia del fet que la circulació numismàtica més antiga

de Pollentia s'avenia més amb la del campament metel·lià de Càceres, datat al 79 aC,
que no amb el del campament de Scipio a Numantia, d'entorn al 130 aC i per tant

més proper a la suposada data fundacional de Pollentia �i de Palma� donada per

Strabo. A més, a�rma que les construccions més antigues de la ciutat (mur de carreus

encoixinats al nord de la Casa del Cap de Bronze) daten d'entorn al 80 aC, i no de

�nals del segle II aC, com s'havia anat a�rmant �ns el moment. Així, l'existència

d'un nucli urbà mínimament desenvolupat al solar de Pollentia no està documentada

�ns el 80 aC, de manera que no sembla possible que la ciutat fos fundada el 123/122

ja com a colonia. La proposta de Mattingly consisteix en una primera fundació,

per part de Q. Cæcilius Metellus en els moments posteriors a la conquesta, d'un

nucli de tipus castellum, la funció del qual seria la vigilància costanera i el control

territorial de la zona (Mattingly, 1983, 245; García Riaza i Sánchez León, 2000,

54-55; Cau i Chávez, 2003, 30-32; Or�la et alii , 2008a, 52-53). Com hem dit, la

hipòtesi parteix de l'estudi de la circulació monetària. Precisament, l'arribada de

moneda a un territori està íntimament lligada amb la presència de tropes (García-

Bellido, 1996, 104; Campo, 1999, 72-76). L'argument de Mattingly es veu reforçat

per les característiques geogrà�ques de l'emplaçament, com veurem21: un punt elevat

enmig d'un istme, que permet alhora una millor defensa envers hostilitats des de

l'interior insular, i un control visual sobre les dues importants badies obertes al

nord-est de Mallorca (Arribas et alii , 2000, 34; García Riaza, 2002, 513; Or�la,

2005c, 66; 2007, 88; Or�la et alii , 2008a, 52-53), reforçat per una potencial xarxa de

21Cf. capítol 3, pàgina 159
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punts de vigilància situats als relleus del cap del Pinar (Coll et alii , 1984, 122-123).

Aquest primer emplaçament com a castellum, amb nombrosos paral·lels arreu del

Mediterrani occidental al llarg del segle II aC (Narbo, Aquæ Sextiæ, Gracchurris ,

Valentia, Lunæ) (Clébert, 1970, 36), permet explicar la forquilla cronològica entre

el moment de la conquesta i la fundació relatada per Strabo (123/122 aC) i les

primeres restes d'edilícia i indicis de circulació monetària a la ciutat (80-50 aC)

(Mattingly, 1983, 245; Or�la et alii , 1999a, 101; García Riaza i Sánchez León, 2000,

64-67; Or�la, 2000a, 134; Or�la et alii , 2008a, 101). Al mateix temps, Mattingly

interpreta les primeres construccions de la ciutat dins la reorganització d'Hispania

que duen a terme Pompeius iMetellus després de la guerra Sertoriana (82-72 aC). De

fet, apunta que és possible que els 3000 âpoikoÐ ûomaioi que esmenta Strabo arribessin

a les Baliares en aquest moment, i no just després de la conquesta. Això implicaria

assumir que el Metellus que els porta no fos el Metellus Balearicus, sinó Metellus

Pius , que participà a la guerra Sertoriana amb el bàndol de Sulla. D'altra banda,

Mattingly segueix el parer de Wilson i Galsterer en considerar que Pollentia fou en

algun moment unmunicipum. La concessió d'aquest estatus, que seria posterior al de

colonia, la situa en època cesariana, contemporàniament al cas de Gades (Mattingly,

1983, 246).

García Riaza i Sánchez León s'han sumat a la tesi Mattingly, tot i que ma-

tisant alguns aspectes. Desestimen la hipòtesi de l'estatus de municipium; també

consideren possible, en aquestes dates més avançades, un estatus per a Palma i Po-

llentia de coloniæ ciuium romanorum (García Riaza i Sánchez León, 2000, 60-67;

García Riaza, 2005, 95). En les hipòtesis anteriors aquesta titulació havia estat evi-

tada per als moments inicials de la ciutat, que es suposaven a �nals del segle II aC,

ja que la política del Senat de Roma era totalment adversa a les fundacions d'aquest

tipus fora d'Italia. Per aquesta raó s'havia adoptat diverses vegades la solució de

coloniæ ciuium latinorum, de menor estatus, amb la qual el Senat hauria estat més

permissiu (Balil, 1966, 318; Galsterer, 1971, 10; Knapp, 1977, 136, 138; Veny, 1978,

108; Pena, 1994, 255-256; Mangas, 1996, 64; García Riaza i Sánchez León, 2000,
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54-57; García Riaza, 2003, 78-79).

També Guerrero ha assumit a grans trets la re�exió que feu Mattingly, sos-

tenint que probablement Q. Cæcilius Metellus tan sols realitzà el 123/122 aC els

actes fundacionals de les ciutats de Palma i Pollentia, per tal de donar natura ad-

ministrativa als nuclis, però �ns entorn al 75 aC no es troben estructures romanes

al solar de la ciutat. Per tant, entre la conquesta i el 100/75 aC no s'ha de parlar

pròpiament de �ciutats�, sinó que s'han de considerar �altres qüestions� (Guerrero,

1990, 226).

L'actual equip d'excavació de Pollentia sosté la hipòtesi de Mattingly, sobre-

tot a tenor dels resultats dels treballs d'excavació arqueològica al jaciment (Or�la,

2000a, 134; Cau i Chávez, 2003, 31-32; Or�la, 2005b, 137; Or�la et alii , 2006b, 135;

Or�la et alii , 2008a, 49). Ja hem tractat les datacions que proporciona l'arqueolo-

gia per als elements romans més antics documentats al jaciment22, sempre entorn al

70/60 aC (Sanmartí et alii , 1996, 68; Equip Pollentia 1993; Or�la i Arribas, 1997;

Or�la, 2000a, 132; Or�la, 2005b, 133-134, 138; Or�la et alii , 2006b, 135; Or�la et

alii , 2008a, 52; Or�la, 2008b, 27-28). Així, es de�neix la fundació de Pollentia com

a ens urbà després de les guerres Sertorianes (82-72 aC), moment en què es cons-

trueixen les estructures més antigues documentades. El caràcter de l'assentament

entre el moment de la conquesta romana (123 aC) i el de la hipotètica fundació post-

sertoriana es per�la amb un component militar important, arran del context de la

conquesta23 (lluita contra la pirateria) i la ubicació estratègica del jaciment24. El

tipus d'assentament proposat ha estat el de castellum o præsidium, que acolliria con-

tingents militars amb funció de vigilància (Mattingly, 1983, 145-146; Or�la, 2000a,

132; 2008b, 49). Tot i això, les restes materials d'aquest possible campament no han

estat trobades, si bé es contempla la possibilitat de que les estructures anteriors al 70

aC presents a Portella, la (Alcúdia)la Portella haguessin jugat algun paper durant

el període 123-70 aC (Or�la, 2000a, 132-133; 2005b, 138; Or�la et alii , 2006b, 135).

22Cf. apartat 1.2.2, pàgina 59
23Cf. apartats 1.1.2, pàgina 50, i 1.1.3, pàgina 54.
24Cf. capítol 3, pàgina 160.
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Pel que fa a la possible arribada de contingents poblacionals a les Baliares a què

fa referència Strabo (III,V,I), es planteja si la seva destinació haurien pogut ser els

jaciments preexistents a la conquesta romana, amb capacitat per absorbir aquesta

nova població (Or�la et alii , 2008a, 48).

Seguint aquesta línia interpretativa del procés de creació de la ciutat, Or�la

(2008b, 27-28 i 31-33) ha proposat recentment, seguint Olesti (2005, 23 i 25; i

també 2010, 1015-1017), que l'eclosió urbana de Pollentia estigui relacionada amb

la política de Gn. Pompeius a Hispania després de la guerra Sertoriana. Durant el

seu consulat del 71 aC, va promocionar a Hispania la creació d'entitats urbanes per

tal d'integrar les elits locals, i el 67 aC la lex Rogatio Gabina de piratis persequandis li

va atorgar poders per a combatre la pirateria al Mediterrani. Dins aquesta actuació,

va crear la �gura de dos legats encarregats de la vigilància marítima, un a l'estret de

Gibraltar, i l'altre a les illes Balears, el præfectus insularum Balearium o præfectus

oræ maritimæ et Balearium. Aquests legats necessitarien una seu des d'on exercir els

seus càrrecs, i pel que es refereix al segon, aquesta seria Palma o Pollentia. Aquesta

última té el valor afegit de comptar amb dues zones portuàries, que podrien allotjar

la �ota inherent a les responsabilitats del legat25. Precisament, i com ja hem vist26,

l'eclosió urbana dels nuclis de Palma i Pollentia va tenir lloc en aquest periode

(79/60 aC). La possible relació de Pompeius amb aquesta eclosió prèn força si tenim

en compte la relació entre la seva família i la regió del Picenum, d'on, com també

acabem de veure, sembla que prové una part de la població romana de les illes

Balears. De fet, un epígraf (CIBal 112 = Veny, 1965, 123-124) aparegut a Santanyí

certi�ca la presència del nomen Pompeius a Mallorca.

Aquestes hipòtesis parteixen d'una pressuposició: l'estatus jurídic d'una ciutat

ha de tenir un re�ex en el seu desenvolupament urbà i en les restes arqueològiques.

Aquest axioma ha estat posat en dubte per García Riaza (2005), adduint que són

nombrosos els casos de ciutats amb la mateixa problemàtica de desfàs cronològic

25Sobre la con�guració de la costa de Pollentia en època romana i la ubicació del seu port

principal, cf. capítol 3, pàgina 159.
26Cf. apartat 1.2.4, pàgina 76.
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entre la fundació �històrica� amb la concessió d'un estatus, i les primeres restes ar-

queològiques estructurals documentades, com a Tarraco, Lucentum o Carteia. Per

a aquest hiatus cronològic proposa com a alternativa el reapro�tament, per part de

la nova població, d'estructures indígenes, o la construcció d'estructures peribles de

les que no se n'han documentat de moment restes arqueològiques. De tota mane-

ra, el desenvolupament urbanístic a Pollentia durant el segon quart del segle I aC

l'atribueix a l'arribada de nous contingents poblacionals, probablement relacionats

amb la guarnició d'Annius Luscus enviada a les Baliares en el context de la guerra

Sertoriana27 (García Riaza, 2003, 78; 2005, 90-94).

En aquest sentit, cal tenir present l'origen del fenòmen arquitectònic i la se-

va relació amb la realitat social i política. Un espai arquitectònic és creat per tal

de donar resposta a una necessitat o demanda social o política. No es crearà una

plaça pública o forum sense l'existència d'un contingent poblacional que requereixi

d'un espai comú de reunió on desenvolupar certes activitats comunes i on ubicar

les institucions i edi�cis relacionats amb aquestes, com les econòmiques (tabernæ,

macella), religioses (temples, altres construccions rituals tipus auguraculum o mun-

dus), o cíviques (curia, basilica). El fenòmen arquitectònic és, doncs, un fenòmen

eminentment social (Hillier i Hanson, 1984). I són les societats, precisament, les que

produeixen institucions polítiques i religioses, que necessiten d'uns espais arquitec-

tònics concrets. Alhora, aquests estan lligats sovint amb el tipus i el grau jeràrquic

de les institucions que allotjen: per exemple, com veurem28, els temples dedicats a la

tríada capitolina es poden relacionar amb la tipologia toscana de temples, de�nida

per Vitruuius (IV,7), tal com podem comprovar arqueològicament (Gros, 1996, 124-

127). Una ciutat de cert rang té també els seus espais arquitectònics representatius,

com el forum, temples, construccions i espais rituals, tabernæ o edi�cis domèstics

27Cal assenyalar que no especi�ca la presència d'aquesta guarnició a cap illa concreta de l'actual

arxipèlag Balear (García Riaza, 2003, 78). A més, Suetoni esmenta la dita tropa quan parla de la

guarnició situada a Ebusus, pel que és possible, tal com assenyala Pena (2004, 76), que no s'hagi

de relacionar amb les Baliares, Mallorca i Menorca.
28Cf. capítol 5, pàgina 247.
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(Gros, 1996, 207; Gros i Torelli, 1994, 127-128, 131, 139). És lògic pensar que la

construcció de les primeres estructures romanes a Pollentia �o a qualsevol altra

ciutat� tingui implicacions en el seu estatus jurídic i en el creixement poblacional.

Seguint aquest raonament, el millor indicador per a la creació d'una ciutat és

la construcció d'estructures corresponents a institucions i dispositius propis d'una

entitat urbana. La creació d'una colonia ciuium romanorum a Pollentia durant el

segon quart del segle I aC requeriria de la dotació d'una sèrie d'equipaments per

a les institucions religioses i polítiques de la ciutat, alhora que la plani�cació d'un

cert desenvolupament urbanístic i econòmic. D'altra banda, hem de recordar aquí

la re�exió recollida per García Riaza (2005): el cas de forquilla cronològica entre

fundació històrica i primeres construccions documentades no és exclusiu de Pollen-

tia i es troba a altres ciutats romanes amb problemàtiques històriques semblants; a

més, segons aquest historiador, l'arribada d'uns colons no té perquè tenir un re�ex

al registre arqueològic d'una ciutat concreta, i més encara quan les fonts no n'espe-

ci�quen el lloc d'assentament i les possibilitats d'ubicació, com veurem, són vàries

(Morgan, 1969, 230-231; Galsterer, 1971, 10; Rosselló Verger, 1974, 147; Tarradell,

1978, 302; Fernández-Miranda, 1983b, 95-96; Doenges, 2005a, 2-3; García Riaza,

2005, 94). Tot i això, ens remetem a les consideracions ja fetes anteriorment29:

un grup humà, una societat, requereix d'uns espais arquitectònics concrets en re-

lació a la seva organització social i política (Hillier i Hanson, 1984), i per tant la

presència d'un grup i d'una organització determinats en un territori tindrà unes con-

seqüències arquitectòniques concretes. Aquestes, de tota manera, podran ser més o

menys perdurables, o bé del tot peribles, el que podria explicar, en el cas de Pollen-

tia, l'absència d'evidències d'estructures pels anys 123-80/70 aC, però no la manca

de circulació monetària en aquesta franja cronològica, ja constatada per Mattingly

(Mattingly, 1983, 246), ni tampoc la manca d'evidències per a la freqüentació, a

les zones del solar �ns avui excavades, �ns el moment ja esmentat del 80/70 aC

(Sanmartí et alii , 1996, 68; Cerdà, 1999, 72 i n.264; Equip Pollentia 1994b, 219;

29Cf. apartat 1.2.3.3, pàgina 71.
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Equip Pollentia 1993, 242-243; Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et alii , 1999a, 107;

Or�la i Arribas, 2000, 58; Mancilla, 2004, 142; Or�la et alii , 2008a, 52). Així, es

documenta arqueològicament en aquest moment la primera estructuració del forum

i la seva plaça, la construcció de la Insula 01 de tabernæ amb el pòrtic que dóna a

la plaça, probablement també la del Capitolium (Or�la, 2000a, 134-137, 2005c, 66;

Or�la et alii , 2006b, 135; Or�la, 2007, 98-99), i s'ocupen altres parts de la ciutat,

com l'àrea de la Portella.

Al �l d'aquest debat, és important assenyalar que recentment s'han descobert a

la �nca de Son Espases, a prop de Palma, les restes d'una sèrie d'estructures d'època

romana. La cronologia s'estén entre el 120 i el 50 aC, i és possible que es tracti d'un

campament30 (López Mullor et alii , 2011, 450-453). El fet que les cronologies més

antigues del nucli romà de Palma siguin del 50/40 aC (López Mullor et alii , 2008,

135-136), i que es conservés a la zona de Son Espases el topònim Palma Alta en època

medieval (Barceló, 1980, 42), permet hipotitzar que les restes trobades siguin un

primer assentament de tipus militar, en la línia dels castella proposats per Mattingly

(1983, 245-246), i que posteriorment es reubicaria i s'assentaria de�nitivament a

l'actual Palma (López Mullor et alii , 2011, 450-451).

1.2.4 L'origen dels 3000 colons de Strabo i el caràcter itàlic

de la primera Pollentia

L'única font que fa referència a l'arribada de contingents poblacionals a les

illes és Strabo, que atribueix a Metellus aquesta aportació, i indica que es tractava

de 3000 romans provinents d'Ibèria. Convé recordar l'ordre en que està escrit el

text (García Riaza i Sánchez León, 2000, 57-58): primerament, l'autor descriu la

conquesta de les illes per part de Q. Cæcilius Metellus el 123 aC i la fundació de �les

30És interessant la dada de que, posteriorment (1229), l'exèrcit català que conquereix la ciutat

de Mallorca s'estableixi també en aquesta mateixa zona. Per a nosaltres això ha d'obeir sens

dubte a que es tracta d'un punt estratègic per controlar la badia de Palma i, tal vegada, també les

comunicacions amb l'interior de l'illa.
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ciutats�, seguint amb una descripció de caire etnogrà�c sobre l'armament indígena;

�nalment, una breu referència als colons31:

[...] eÊs gage dà âpoÐkouc trisqilÐouc tw̃n âk th̃c >IbhrÐac <RwmaÐwn

Tot i que Strabo no relaciona directament en el seu text l'arribada d'aquests

colons amb la fundació de Palma i Pollentia, tradicionalment s'han indicat aquestes

dues ciutats com el seu lloc d'assentament (Furió, 1838, 19; Tarradell, 1978, 302;

Blanes et alii , 1990, 69; Or�la i Cardell, 2000, 27, n.17). El fet de que Strabo parli

especí�cament de colons (âpoikoÐ), però, sembla suggerir que haurien estat destinats

a ambients urbans, entre els quals els majors exponents són Palma i Pollentia; a més,

la suggerència esdevé més temptadora quan Pomponius Mela (II, 124-125) anomena

Pollentia colonia (Galsterer, 1971, 10). D'altra banda, no hi ha consens en quina

hauria estat la destinació d'aquesta munió de colons, i es contemplen quasi totes les

possibilitats (Vallori et alii , 2011, 152).

La destinació a Palma i Pollentia ha estat tradicionalment argüida, però més

recentment ha estat utilitzada per Galsterer (1971: 10), assumint aquesta inter-

pretació del text sense cap observació crítica. Tarradell també l'assumia el 1978,

relacionant l'arribada d'aquesta població amb l'eclosió urbana de Pollentia, que en

aquell moment es datava en els moments posteriors a la conquesta del 123 aC, a

l'últim quart del segle II aC (Tarradell, 1978, 302). Cal assenyalar que, donat que

s'assumia que els colons havien poblat les dues fundacions metel·lianes, es tindia
sempre a relacionar la seva arribada i instal·lació amb l'aparició de les primeres

estructures romanes documentades (Balil, 1966, 311-312; Tarradell, 1978, 302; Pla-

na Mallart, 1988, 497; Blanes et alii , 1990, 69).

Una altra interpretació del caràcter de l'assentament d'aquests colons és el

de diversos grups de veterans establerts en castella i castra arreu de la geogra�a

illenca. La seva funció seria la de punts de control tant del territori recentment

conquerit com de la costa (Morgan, 1969, 230-231). Així, els colons no estarien

31Traducció de Blanes et alii , 1990, 70, amb modi�cacions nostres: �... Hi dugué tres mil colons

romans d'Ibèria�.
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necessàriament relacionats directament amb els nuclis de Palma i Pollentia, i podrien

estar reutilitzant estructures anteriors a la seva arribada, com poblats indígenes, el

que ajudaria a explicar l'escassetat de construccions romanes documentades per

a aquesta època. S'assenyala a més que els colons podrien haver format part de

l'exèrcit de Metellus (Morgan, 1969, 230-231; García Riaza i Sánchez León, 2000,

58-60; Doenges, 2005a, 2-3). Recordant la hipòtesi de Mattingly sobre l'estatus de

Pollentia, hem d'assenyalar que un d'aquests nuclis de control territorial o castella

podria haver estat la mateixa ciutat �juntament amb Palma� (Mattingly, 1983,

245-246; Doenges, 2005a, 2-3).

Segons la interpretació que fa Fernández-Miranda del món rural de Mallorca

als inicis del període romà, Palma i Pollentia haurien tingut també una funció de

control territorial. Els 3000 âpoikoÐ portats per Metellus podrien tenir relació amb

les centuriacions detectades al sud de Mallorca (municipis de Santanyí i Les Salines)

(Rosselló Verger, 1974, 147; Or�la, 1988, 147-148 i 164-168), si bé posteriorment

s'ha posat en dubte la datació romana d'aquest catastre, que sembla més aviat

d'època medieval o moderna (Ariño et alii , 2004, 59-60). Una altra centuriació

que sí que seria amb més seguretat d'època romana (Ariño et alii , 2004, 57-58)

ha estat identi�cada a la zona del Raiguer (Or�la et alii , 1990-1996, 10; Cardell i

Or�la, 1991-92; Amengual et alii , 2003, 22-26; Ariño et alii , 2004, 57-58). Aquest

establiment de colons pel territori l'hauria emprèsMetellus amb �nalitats de control,

però amb un patró més difós pel territori, a través d'un nou element poblacional ja al

menys en part romanitzat (Rosselló Verger, 1974, 147; Fernández-Miranda, 1983b,

95-96; Amengual et alii , 2003, 14-16). En aquest cas, també estarien reutilitzant

estructures indígenes, donat que �ns el moment es coneixen pocs jaciments romans

de nova planta a l'àmbit rural.

A banda del lloc d'assentament d'aquest contingent, roman encara incert el

seu origen i extracció social. Strabo diu clarament que es tracta de �colons d'entre els

romans d'Ibèria� (III,5,2. Traducció de Blanes et alii , 1990). Això podria fer pensar

que es tracta de ciutadans romans, i de fet s'ha proposat que haguessin format
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part de l'exèrcit de Metellus (Morgan, 1969, 230-231; García Riaza i Sánchez León,

2000, 58-60; Mayer, 2005, 41; Doenges, 2005a, 2-3). Una puntualització que cal

fer entorn al concepte de �romà� (ûomaÐoc) és que en el grec de l'època de Strabo

aquest terme s'extenia a qualsevol itàlic o indígena romanitzat, i no solament els

habitants de Roma o ciutadans romans, de manera que aquests colons estrabonians

podrien ser hybridæ o natius íbers romanitzats (Knapp, 1977, 138; Doenges, 2005a,

2). En aquest sentit, Tarradell (Tarradell, 1978) ja es preguntava quin en seria el lloc

d'origen, tot i que Strabo especi�ca que Metellus els porta d'Ibèria. Les possibilitats

que apuntà foren Hispania i Italia (Tarradell, 1978, 302). Encara que no esmentava

quin raonament el va portar a considerar la segona opció, segurament va ser el

caràcter itàlic que s'ha atribuit a la Pollentia dels primers segles.

D'altra banda, en els últims anys Pena (2004; 2005b) ha desenvolupat una

hipòtesi sobre l'origen dels âpoikoÐ ûomaioi , que empra recursos tant diversos com

són l'art funerari, l'onomàstica, les fonts escrites o la toponímia. La seva proposta

és que Q. Cæcilius Metellus hauria portat aquest contingent provinent de la regió

itàlica adriàtica del Picenum, i es basa en un seguit de coincidències i paral·lelismes

entre les dues regions en l'època republicana.

És coneguda la particularitat de la presència de la tribu Velina a les Baliares,

mentre que no apareix cap altre exemple fora d'Italia. De fet, a la península itàlica

les localitzacions d'aquesta tribu es concentren a les regions del Picenum i la Liguria

(Pena, 2004, 77; Pena, 2005b, 262-263; Mayer, 2005, 41). Els topònims de Palma i

Pollentia s'havien interpretat prèviament com a símbols de victòria amb signi�cat

augural (Mayer i Rodá, 1983, 25-26; Pena, 2004, 71), però Pena assenyala que al

Picenum existiren dos topònims paral·lels: Vrbs Saluia Pollentinorum (que posteri-

orment s'anomenaria simplement Vrbs Saluia, actual Urbisaglia), i l'ager Palmensis ,

de manera que interpreta els topònims baleàrics com reminiscències del lloc d'origen

dels colons (Dolç, 1979, 14-15, que recull també la Pollentia de la Liguria, on hi

és també present la tribu Velina; Pena, 2004, 73-77; Pena, 2005b, 263-267; Mayer,

2005, 41-42). Cal dir que aquest paral·lelisme entre els topònims itàlics i els de
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les dues ciutats romanes de Mallorca ja fou assenyalat per Wernsdorf en una data

tan precoç com el 176032 (Wernsdorf, 1760, 52). Altres exemples de coincidències

de tipus onomàstic són presentades per Pena, però tal vegada els casos més relle-

vants siguin la tribu Maecia a la que pertany un individu segurament provinent de

les Baliares, conegut per l'epígraf de la sortitio d'Ilici �Quintus Fu�us Quinti �lius

Mæcia tribu Balearicus�; aquesta tribu era pròpia de la ciutat d'Hadria, prop de

l'ager Palmensis del Picenum. A més, el nom Fu�us és d'origen itàlic, i en trobem

diversos exemples a les Balears: Anthracius, Au�dius , Vibius , Dentilius , etc. Altres

noms propis serien, al seu torn, també d'origen itàlic, el que li permet parlar d'un

�dossier� de �nombres importados de Italia� (Pena, 2004, 79-81; Mayer, 2005, 42).

Un altre element de comparança entre els dos territoris són les estel·les amb porta

ditis. Aquestes han aparegut a la necròpoli de la Carrotja (Les Salines), i Pena les

data no més enllà del segle I dC (Pena, 2004, 82). És un tipus d'estel·la abundant

a la zona umbro-apenínica, on són datades en general entre els segles II aC i I dC

(Pena, 2004, 84; Mayer, 2005, 45).

Una altra possible connexió amb el Picenum són una sèrie d'inscripcions es-

gra�ades en ceràmiques votives del jaciment de Son Oms (Palma), datades entre

els anys 50/40 aC i 50/60 dC (Pena, 2005a, 206). Els noms propis dels oferents

semblen ser d'origen celta (Pena, 2005a, 212-213); a més, les divinitats a qui s'hi ret

culte, Iuppiter i Mercurius, són adorades a la zona cèltica d'Hispania, i la segona

especialment a la Gallia. L'associació entre ambdues divinitats porta, segons Pe-

na, a ambients itàlics i/o cèltico-itàlics (Pena, 2005a, 209-211). La seva hipòtesi és

que aquest grup de població, juntament amb el de la necròpoli de sa Carrotja, que

també presentaria onomàstica cèltica, és d'origen celta, concretament gal·lo-umbris
o gal·lo-marsos provinents probablement de l'ager Gallicus, una zona a la franja

costanera de l'Umbria, al nord del Picenum. Aquesta població hauria arribat a Ma-

llorca amb els 3.000 colons que segons Strabo (III,5,1) porta Metellus a les Baliares

32Aquesta obra, �De antiquitatibus Balearicis exercitatio�, editada a Brunsvic, va ser la primera

monogra�a sobre l'Antiguitat de les illes Balears (Or�la i Merino, 2006, 14).
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(Pena, 2005a, 206, 213-215). Cal recordar, de tota manera, que Strabo indica clara-

ment que els 3000 âpoikoÐ ûomaioi arriben a les Balears des d'Hispania. Una possible

solució entre aquesta consideració i l'hipòtesi de Pena és que es tractés de veterans

de l'exèrcit, tal com ja va assenyalar Wilson (1966, 22-25; seguit per Morgan, 1969,

230-231; García Riaza i Sánchez León, 2000, 58-60; Doenges, 2005a, 2-3).

Altres elements identi�cats a les illes Balears es poden interpretar com d'origen

itàlic, com ha proposat Mayer (2005). D'una banda, la inscripció trobada el 1923 per

Gabriel Llabrés i Rafael Isasi a Pollentia33 (CIbal 57=Veny, 1965, 69-70), referent

a uns fasti, és un tipus de document poc freqüent, i sembla que típic de fundacions

del Picenum, com Potentia, Vrbs Saluia o Priuernum (Mayer, 2005, 46). També

la possible referència, en una inscripció de Palma, a la institució dels luperci, indici

d'una tradició clarament itàlica, si bé segons Mayer la lectura en aquest cas necessita

d'una revisió per ser corroborada (CIbal 6=Veny, 1965, 16; Zucca, 1998, 226-227;

Mayer, 2005, 45). Podem esmentar també l'abundant presència de materials itàlics

als estrats més antics documentats tant a Pollentia com a Palma, que substitueixen

el predomini, �ns llavors, de les produccions ebusitanes (Roca i Or�la, 1988, 58;

Roca, 1992, 105; Or�la, 2005c, 63, 66; 2008b, 28-29; Sanmartí et alii , 1996).

Aquests conjunt d'elements comuns entre les insulae Baliares i la regió itàlica

del Picenum responen, segons Pena, a que en algun moment hi hagué un moviment

poblacional des de la zona adriàtica cap a les illes conquerides per Metellus , i que

ella identi�ca amb els 3.000 âpoikoÐ ûomaioi que hauria portat Metellus en virtut

d'una relació, possiblement de tipus clientelar, entre la família Cæcilia Metella i

el Picenum. Aquesta vinculació es fonamenta en que foren personatges d'aquesta

família els responsables de la construcció i manteniment de la uia Cæcilia, que unia

Roma amb la regió adriàtica. La primera construcció dataria d'entorn al 284 aC

(per part de Q. Cæcilius Denter), amb una reforma uns 150 anys després, poc abans

de la conquesta de les Baliares el 123 aC (Pena, 2004, 81-82; 2005b, 267-268; Mayer,

2005, 42).

33Les circumstàncies d'aquesta troballa són descrites i analitzades a l'apartat 2.1.1, pàgina 114.
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Les Baliares, com ja hem esmentat, podrien haver estat un reclam davant

la manca de terres per atorgar als colons romans, en unes dates en què la política

colonial dels germansGracchi marcaven la vida pública romana. Així, s'ha relacionat

de vegades l'arribada d'aquests colons amb la política colonial graccana (Veny, 1978,

108; Pena, 1994, 255-256). Davant aquesta hipòtesi, Amengual et alii (2003) han

bastit diverses objeccions: la lex agraria graccana estava destinada a l'assentament

de ciutadans de la península itàlica, mentre que Strabo a�rma que els 3000 üomaioÐ

ápoikoÐ provénen de la península Ibèrica34; en segon lloc, no sembla probable que

des de la conquesta romana del llevant peninsular s'hi hagués acumulat un nombre

tal de civils romans com per, a �nals del segle II aC, poder-ne de traslladar una

part a l'arxipèlag proper, mentre que, d'altra banda, tampoc sembla possible pensar

en establiments de veterans abans de la reforma militar duta a terme per Marius

els darrers anys del segle II aC; en tercer lloc, la conquesta de Numantia el 133 aC

deixà a la disposició de Roma amplis territoris que semblarien molt més adients per

a l'establiment de contingents de població que no un arxipèlag, sempre més difícil

de conquerir i de poblar que no els territoris continentals (Amengual et alii , 2003,

16-17). Per la seva banda, Amengual et alii (2003) s'inclinen perquè la conquesta

fos l'instrument d'un programa d'ocupació i d'explotació del territori i dels recursos

agropecuaris de les Baliares, que comprendrien l'establiment d'aquests 3000 ápoikoÐ

(Amengual et alii , 2003, 15-16, sobretot 18).

La hipòtesi proposada per Mattingly entorn a l'origen i l'estatus fundacional

de Pollentia inclou una re�exió sobre la data d'arribada d'aquests colons. Com

hem vist, Strabo no especi�ca la connexió entre el moment de la fundació de les

ciutats (123 aC) i l'arribada dels colons, però sí que assenyala Metelloc35 (Strabo

III,5,1) com el promotor de la vinguda d'aquests. Donada la forquilla cronològica

entre la fundació històrica (123 aC), proporcionada per les fonts, i la documentació

arqueològica de les primeres construccions romanes al solar de la ciutat (datades al

segon quart del segle I aC), i seguint amb la tendència a relacionar l'arribada dels

34Tot i això, no podem ara per ara a�rmar que fossin originaris d'Hispania o d'Italia.
35En l'original en grec.
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colons amb la creació de les ciutats, proposa que els âpoikoÐ arribessin entorn al

80 aC, en el context de la guerra Sertoriana, i dins el procés de reorganització de

la província duta a terme pels vencedors de la guerra. Entre aquests, es trobava

Q. Cæcilius Metellus Pius , de manera que Strabo hauria pogut confondre els dos

familiars, únicament diferenciats en els seus segons cognomina (Mattingly, 1983,

246). Tot i això, García Riaza i Sánchez León opinen que no és necessari reinterpretar

la font de Strabo per retardar l'arribada dels colons, ja que en el context de les guerres

Sertorianes arribaren contingents de tropes capitanejades per Annius Luscus, a l'illa

Pityoussa (García Riaza i Sánchez León, 2000, 60-67; García Riaza, 2003, 78; 2005:

95). Pena, emperò, descarta aquesta opció, ja que Plutarchos (Sert. VII,1) no diu

en cap moment que les guarnicions es dirigissin a les Baliares, sinó a l'illa Pityoussa

(Pena, 2004, 76).

Combinant la hipòtesi de Mattingly i les teories de Pena sobre l'origen de

part de la població romana de les Balears en el Picenum, Olesti (Olesti, 2005, 23 i

25; 2010, 1016) i Or�la (Or�la, 2008b, 27-28) han proposat que, dins el procés de

reorganització d'Hispania posterior a la guerra Sertoriana, haurien arribat una sèrie

de contingents poblacionals relacionats amb els vencedors de la guerra, Q. Cæcilius

Metellus Pius i Gn. Pompeius , a través de la clientela. L'origen d'aquesta població

seria, segons Olesti (2010, 1015-1017), la península Ibèrica, encara que també s'ha

de tenir en compte els lligams tant de la família dels Metelli (Pena, 2005b; Olesti,

2010, 1015) com de la dels Pompeii (Or�la, 2008b, 27-28, 31-33; Olesti, 2010, 1016)

amb la regió del Picenum.

1.2.5 El topònim Pollentia

El nom de lloc Pollentia no el trobem tan sols donant nom a la ciutat de la

costa nord-est mallorquina, sinó també a dues ciutats de la regió del Picenum, la

Vrbs Saluia Pollentinorum (actual Urbisaglia; Pena, 2004, 74) i l'actual Pollenza36

36Forma força similar a la del topònim �Pollença�, derivat de la Pollentia baleàrica (OnCat I:

249).
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(García y Bellido, 1951, 55), i a una de la Liguria, Pollenzo (fundada durant les

campanyes de Fuluius el 125-123 aC; Wolf, 1968, 191; Dolç, 1979, 14-15; Cancik i

Schneider, 2003, 491; Conventi, 2004).

Tradicionalment s'ha atorgat als topònims de Palma i Pollentia un signi�cat

triomfal: la Palma, com a símbol de victòria, i Pollentia, forma provinent del verb

polleo (�esser poderós�), com a símbol de poder (Binimelis, 1927, 158; Veny, 1978,

108; Borrás, 1978, 88). Aquest signi�cat ja l'utilitzava Joan Binimelis a �nals del

segle XVI (1927: 158), i tindria sentit en un context bèl·lic triomfal com són els

moments posteriors a la conquesta del 123 aC, o bé immediatament després de les

guerres Sertorianes (82-72 aC) que, com ja assenyalà Mattingly (1983), podria ser el

marc d'aquestes dues fundacions (Mattingly, 1983, 245; García Riaza i Sánchez León,

2000, 54-57; Or�la i Cardell, 2000, 29). Joan Dameto, en el segle XVII, per la seva

banda, s'inclinava perquè el topònim Pollentia provingués del grec pìlic (Borrás,

1978, 88).

La forma del topònim guarda relació amb tot un seguit de noms de lloc d'arreu

del Mediterrani occidental, amb su�x -ntia d'entre els que podem destacar Fauentia

(una a la Gallia Cisalpina, una altra a la Bætica, i com a cognomen de Barci-

no, actual Barcelona), Fidentia (Fidenza), Florentia (Florència i, amb el cognomen

Iliberritana, també l'actual Granada), Placentia (Piacenza), Potentia (Potenza) i

Valentia (actuals València, Valenzuela o Valence, entre d'altres) (Wolf, 1968, 194,

197; Mayer i Rodá, 1983, 25; Dolç, 1971, 337-338; Dolç, 1979, 14-15; Mariner, 1975).

Aquestes formes són producte de models anàlegs, que s'han format seguint uns ma-

teixos principis morfològics, el que ve donat per la seva terminació -entia/-antia, i

sembla que foren emprats pels romans per anomenar poblacions i territoris conque-

rits al nord d'Italia i a l'occident europeu durant els dos últims segles de la República

(Wolf, 1968, 194, 198; Dolç, 1971, 337; 1979, 14-15).

Un dels aspectes en el que la majoria d'estudiosos han concorregut més ha

estat en el caràcter arcaic d'aquests noms de lloc, donat que la seva morfologia

no és, a totes llums, usual en l'època en què es documenten (segles II-I aC), ni
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com a participi ni com adjectiu. Així, la major part d'ells ha intenta donar una

explicació a la seva formació, coincidint en que el seu origen ha de ser alguna forma

participal (Wolf, 1968, 193-194; Dolç, 1971, 339-340; 1979, 14-15; Mariner, 1975,

248-250; Mayer i Rodá, 1983, 25). En el cas de Pollentia, es tractaria d'un participi

derivat del verb polleo (�tenir molt de poder�) (Dolç, 1979, 14-15), mentre que els

altres provindrien de faueo (>Fauentia, �esser favorable�), �deo (>Fidentia, �esser

con�at�), �oreo (>Florentia, ��orir�, �abundar�), placeo (>Placentia, �agradar�),

poteo (>Potentia, �Poder�), ualeo (>Valentia, �valer�, �tenir força�) (Dolç, 1971,

339-340). Les divergències vénen a l'hora d'interpretar el substantiu al qual aquests

participis farien referència (castra, urbs, ciuitas o colonia), el que condiciona la

manera com aquests particis adjectivats �exionen, bé en neutre (castra), bé en

femení (urbs, ciuitas, colonia). Unes o altres opcions tenen, evidentment, una relació

directa amb el caràcter d'aquests nuclis en el moment en què foren fundats o, en tot

cas, en què se'ls atorgaren aquests noms.

La primera hipòtesi formulada fou la de Schwab, recollida i argumentada per

Wolf (1968). Es tractaria aquí, en el cas baleàric, d'una forma participal femeni-

na del verb polleo, transformada en abstracte, com succeeix en alguns substantius

abstractes (prudentia, scientia) (Dolç, 1971, 338; Mayer i Rodá, 1983, 25), o en els

casos de les deesses arcaiques Valentia i Pollentia (Pena, 2004, 71-72), tema sobre

el que retornarem en breu.

L'abstracció d'aquest participi presenta per a Dolç (1971) alguns problemes,

així com el seu gènere femení. Així, aquestes formes apareixen només en textos ar-

caics i de manera puntual, tenint d'aquesta manera un ús excepcional37. Dolç recull

l'ús de formes participals o adjectivades en plural neutre aplicades a noms de lloc,

alhora que assenyala que els participals derivats dels verbs que hem esmentat es do-

cumenten de vegades com noms personals o gentilicis38 (són els casos, per exemple,

de Florens i Florentius). Proposa, doncs, que Valentia, juntament amb Pollentia i

37Aquest caràcter excepcional és precisament el que alhora li fa pensar en un ús del topònim

amb un sentit augural o optimista (Dolç, 1971, 339).
38Aquest aspecte fou ja tractat i descartat per Wolf (1968, 191).
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la resta de topònims d'aquest tipus, sigui un participi plural neutre, acompanyant

castra. El nom complet seria, doncs, castra Valentia, amb la preposició �ad � castra

Valentia, el que suposadament col·laboraria a la conservació del participi. El topò-

nim hauria evolucionat sobreentenent castra i �nalment conservant tan sols Valentia.

Com a paral·lel, ofereix el de castra Vetera, que Tacitus (Hist IV,18;21;35;36;58;62 i

Ann I,45) esmenta sovint simplement com �Vetera� (Hist IV,35;36;58;62 i Ann I,45).

El valor de neutre participal hauria estat oblidat ja en l'època en què proliferaren

aquests topònims, ja que en el cas de Barcino el cognomen Fauentia s'incorpora ja

com a apel·latiu o cognomen (Dolç, 1971, 340-341; Mariner, 1975, 248-250; Mayer i

Rodá, 1983, 25; Pena, 2004, 71-72).

Tot i el decurs militar emprès per la hipòtesi de Dolç (1971), que després de

descartar l'opció de l'abstracció opta per un apel·latiu a castra, Mariner (1975) no

veu pel cas de Valentia ni molt menys esgotada la primera hipòtesi de Schwab, se-

guida per Wolf (1968), d'un participi femení. Així, descarta l'ús de castra per a

Valentia, ja que la mesura de Decimus Iunius Brutus en fundar la ciutat és més

aviat desmilitaritzadora, així com tampoc sembla que existeixin altres casos de cas-

tra als voltants que facin necessari l'apel·latiu Valentia, com a oposició, per tal de

diferenciar-los. No es documenta tampoc, en aquest cas, cap ús de la fórmula sugge-

rida per Dolç, que és el que caldria esperar al menys pels primers moments després

de la fundació (138 aC), en què encara no hauria caigut en desús el substantiu castra.

A més, donat que els campaments, si ho feien, solien prendre el nom del general que

dirigia l'exèrcit, el cas de Valentia no seguiria el nom del general fundador, D. Iunius

Brutus, sinó el d'algun personatge completament desconegut (Valens?, Valentius?;

Mariner, 1975, 247-250, 255), com succeiria amb el cas proper de Pollentia.

Com dèiem, Mariner segueix la hipòtesi d'un participi femení, però en aquest

cas de formació diferent. Reconeix en el su�x �-tia� una arrel indoeuropea, comuna

a �-sa� en grec antic. En el llatí històric, aquest su�x no pot ser un adjectiu i un

topònim, i posa com a demostració el fet que el topònim d'Alba Fucens , la primera

part del qual és prou arcaica, prèn el cognomen Fucens, i no Fucentia. Per tant,
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les formes en -ntia han de ser més arcaiques. Els casos en -ntia amb els que es

treballa, doncs, prendrien aquestes formes molt arcaiques, provinents d'una �exió

prehistòrica -*jo, que donaria com a resultat -ius, -ia, -ium en llatí. En trobem

exemples en un tipus de l'onomàstica llatina, del que els nostres topònims prenen la

forma femenina: Valentius, Antium o el nom de la romúlea Acca La(u)rentia. Aquest

participi concordaria, com en la hipòtesi de Dolç, amb un nom comú de lloc, aquesta

vegada amb algun femení. Tot i que esmenta la possibilitat que es tracti de urbs i

ciuitas, aquests dos són descartats en favor de colonia, el primer per considerar-lo

d'ús més restringit a la ciutat de Roma, la Vrbs per excel·lència (al menys pel que a

fa a l'ús com a topònim o�cial), i el segon perquè considera que els seus apel·latius
es solen formar amb el su�x -ensis. A més, els primers casos d'aquests noms de

lloc en -ntia, Placentia, Vibo Valentia i Potentia, tingueren en un moment o altre

l'estatus jurídic de colonia (Wolf, 1968, 194). Els apel·latius de les coloniæ poden ser

antropònims (els casos dels cognomina Iulia o Augusta són nombrosos), contrastius

o honorí�cs, però també d'altres tipus menys comuns, com de tipus augural o de

bon averany, al que contribuiria l'arcaïcitat dels casos contemplats i el seu signi�cat:

�poderosa�, �favorable�, �con�ada�, �abundant�, �agradosa�, �vàlida� (Mariner, 1975,

255-256; Dolç, 1971, 337-340; Mayer i Rodá, 1983, 26). Tot i això, aquest aspecte

augural, i alhora triomfal, és descartat per Pena en el cas de Pollentia (Pena, 2004,

70-71; tornarem sobre aquesta hipòtesi en breu). En tot cas, la hipòtesi de Mariner

cobra encara més importància quan la Pollentia mallorquina és anomenada colonia

per Mela (Chor II 7, 124-126) i, possiblement, així ho fou des del moment de la seva

fundació39 (Balil, 1966, 318; Galsterer, 1971, 10; Arribas et alii , 1973, 15; Tarradell,

1978, 302; Knapp, 1977, 136, 138; Veny, 1978, 108; Pena, 1994, 255-256; Mangas,

1996, 64; García Riaza i Sánchez León, 2000, 54-57 60-67; García Riaza, 2003, 78-79;

García Riaza, 2005, 95; Or�la et alii , 2008a, 55; Or�la, 2008b, 30).

La toponímia hispana anterior al domini romà podria haver in�uït en la tria

de topònims en -ntia. Així, Mariner afegeix al seu raonament una certa adeqüació

39Cf. apartat 1.2.3, pàgina 62, sobre les teories entorn a l'estatus de la ciutat.
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lingüística a la realitat hispana d'aquests noms de lloc, enllaçant-los amb el su�x

indoeuropeu -nt-, present en topònims hispànics anteriors com Salamantica, seguint

un estudi de Tovar40 (Mariner, 1975, 260-261; Mayer i Rodá, 1983, 26).

El grup de topònims analitzat, i especialment el de Pollentia, poden tenir

algun tipus de relació amb divinitats arcaiques. Es documenta en Titus Liuius

(XXXIX,7,8) el culte, a la ciutat de Roma, a una divinitat anomenada Pollentia,

l'any 186 aC41; també n'existí una altra anomenada Valentia, adorada a Ocriculum.

Wissova determina que es tracta d'abstraccions divinitzades municipals, en el cas de

la deessa Pollentia signi�cant �la Superioritat� (Dolç, 1971, 339; Mayer i Rodá, 1983,

26; Pena, 2004, 71-72). Segons Mayer i Rodà (1983), no sembla que els topònims

perpetuin el culte a aquestes deesses, si bé no es pot descartar una relació entre els

noms de lloc i les divinitats (Mayer i Rodá, 1983, 26). En tot cas, això ve a refermar

l'arcaïcitat de tals topònims amb su�x -ntia, alhora que li dóna un sentit de bon

averany, podríem dir augural, que no desdiu gens de l'estatus, en diversos dels casos

esmentats al menys, de coloniæ (Delgado, 2000a, 66, 75-77; 2000b, 45).

L'origen i signi�cat etimològic del topònim Pollentia i la seva morfologia lin-

güística passen a un segon terme en l'anàlisi general que fa Pena42 (2004, 2005)

entorn a les possibles relacions entre diversos aspectes de les Baliares i la regió ità-

lica del Picenum i l'origen dels 3000 âpoikoÐ ûomaioi que anomena Strabo (III,5,1).

Sota aquesta visió, que posa de relleu un seguit de paral·lelismes entre les dues regi-

ons, Baliares i Picenum, sorgeix un dels paral·lels toponímics que ja hem esmentat

per a la Pollentia mallorquina, i que altres vegades (Wernsdorf, 1760, 52; García y

Bellido, 1951, 55; Dolç, 1979, 14-15) ja s'havia repetit sumàriament: la Vrbs Saluia

Pollentinorum (l'actual Urbisaglia). El cas de Palma tindria també un referent itàlic

de la mateixa zona del Picenum, l'ager Palmensis, com ja hem comentat. A tenor

40Tovar, A. (1958): Topónimos con -nt- en Hispania y el nombre de Salamanca. A: Actes et

Memoires du Ve Congrès International de Sciences Onomastiques, II, Salamanca, 3-24
41Ludis Romanis eo anno, quos P. Cornelius Cethegus A. Postumius Albinus faciebant, malus

in circo instabilis in signum Pollentiae procidit atque id deicit (XXXIX 7,8).
42Cf. apartat 1.2.4, pàgina 76.
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d'aquests paral·lelismes, Pena reinterpreta l'origen i signi�cació d'aquests dos topò-

nims. Passant a un segon terme el seu signi�cat augural (Mariner, 1975, 255-256;

Dolç, 1971, 337-340; Mayer i Rodá, 1983, 26) i triomfal (Binimelis, 1927, 158; Veny,

1978, 108; Borrás, 1978, 88; Or�la i Cardell, 2000, 29), els colons romans haurien

emulat els dos topònims del Picenum a les fundacions baleàriques, adquirint així

importància el sentit de reminiscència del lloc d'origen dels habitants43 (Pena, 2004,

74; Mayer, 2005, 41-42).

1.3 Història de les troballes i de les hipòtesis so-

bre la ubicació de la Pollentia de les fonts

clàssiques (1593-1887)

Les fonts escrites que hem anat analitzant al llarg d'aquest capítol foren gairebé

l'únic recurs �ns el segle XIX per obtenir una aproximació al passat remot. En aquest

apartat veurem amb detall quines foren les hipòtesis que es formularen entorn a la

ubicació de Pollentia entre els segles XVI i XIX, així com les troballes que anaren

apareixent durant aquest periode44. Els autors clàssics esmenten a les seves obres,

diverses vegades, un seguit de nuclis de població ubicats a les insulæ Baliares. Entre

aquestes, tan sols donaven unes vagues referències geogrà�ques per als casos de

Palma i Pollentia (Strabo III,5,1):

De les Gimnèsies, la major té dues ciutats [póleis], Palma i Pollentia,

una de les quals, Pollentia, està situada a l'est, i l'altra a l'oest.45

43Aquest aspecte fou també suggerit per Wolf, assenyalant que alguns dels topònims del tipus

Valentia-Pollentia podien fer referència als llocs d'origen dels pobladors, donant així cert prestigi

a les noves fundacions (Wolf, 1968, 197).
44Els resultats de l'estudi que presentem en aquest apartat han estat publicats recentment a

Vallori, B., Cau, M. A. (2012) Pollentia, 1593-1923. La recerca d'una ciutat de les fonts clàs-

siques a Mallorca, Afers: fulls de recerca i pensament, 71-72.
45Traducció al català basada en les traduccions anglesa de la col·lecció Loeb (Strabo, 1999) i la
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La situació d'aquests dos nuclis es dibuixava ja a grans trets. A les fonts

també se n'esmentaven d'altres comGuium (transcrita sovint, en aquesta època, com

Cunium o Cinium (Dolç, 1979, 13), segons les conveniències dels erudits), Tuccis ,

Bocchor (a Mallorca), Iamo,Mago, Sanisera (a Menorca) o Ebusus (a Eivissa) (Plin.

III,10,76-77; Strabo III,V,1; Mela II,7,124-125).

A partir del Renaixement, l'interès per l'Antiguitat de les illes Balears conduí

nombrosos erudits i historiadors a intentar situar aquestes poblacions al llarg de

la geogra�a de l'arxipèlag. Els nuclis en els que es centrà aquest debat foren els

de Palma i Pollentia, els de més marcat caràcter romà, ja que segons Strabo foren

fundacions romanes, posteriors a la conquesta de Metellus (Or�la et alii , 2006b,

133-135). Semblava clara la seva situació relativa: l'una, Pollentia, a llevant; l'altra,

Palma, a ponent. Ara bé, l'enclavament precís romania encara desconegut, i pesaven

raons i arguments per situar-les, dins els paràmetres que hem apuntat, en diversos

indrets de les àrees esmentades. El cas de Palma es dirimí entre la llavors ciutat de

Mallorca, anomenada Palma des dels Decrets de Nova Planta (1715)46, i els entorns

d'el Palmer, al sud de l'illa; avui en dia l'opinió més consagrada és que es troba

sota el subsòl de l'actual Palma, però en rigor no és possible la identi�cació degut a

la manca de material epigrà�c que la faci de�nitiva i unívoca (Cau, 2004, 192-193;

Or�la et alii , 2006b, 133-135; Or�la, 2007, 87).

Un debat semblant ocupà el debat historiogrà�c sobre la Pollentia que citaven

les fonts llatines entre el segle XVI i el XIX. Foren diversos els erudits que, amb

major o menor rigor cientí�c, aportaren les seves opinions i propostes. Les recerques,

doncs, es centraren a la zona nord-est de l'illa (Figura 1.5), on diversos indicis atreien

l'atenció dels estudiosos. Són diversos els jaciments que han ofert, al llarg del temps,

troballes casuals d'època romana, com els del Pedret de Bóquer, prop del Port de

Pollença, la vall de Colonya, prop de la vil·la de Pollença, i els camps adjacents

a l'oratori de Santa Anna, a Alcúdia (Figura 1.5). La zona, de fet, presenta una

castellana de la col·lecció Gredos (Estrabón, 1992).
46Sobre la forma del topònim de l'actual Palma anterior als Decrets de Nova Planta (1715),

vegeu Bibiloni, 1979.
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densa ocupació ja des de la Prehistòria (Rosselló Bordoy, 1978, 9-109), com hem

vist anteriorment47.

Figura 1.5: Situació dels indrets on els estudiosos proposaren la ubicació de la ciutat

romana de Pollentia, entre 1593 i 1887.

Alhora, la toponímia aporta algunes dades importants. La pervivència del

topònim Pollentia en el del poble de Pollença48, ja de manifest en el text del Re-

partiment de Mallorca amb la forma Polentia (OnCat VI: 249), inclinà alguns a

pensar que l'antiga ciutat romana es trobava en els seus entorns, concretament a la

vall de Colonya (Dameto, 1632, 34-35), topònim, a més, provinent del llatí Colonia

(OnCat I: 110), si bé altres autors, coneixedors de la natura de la toponímia, ho

47Cf. apartat 1.1.1, pàgina 43.
48Vil·la situada al nord de Mallorca, a uns 9,5 Km a l'est�nord-est de l'actual Alcúdia
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descartaven49.

Aquesta multiplicitat de reminiscències del passat romà possibilitaren, al llarg

dels segles XVI-XIX, la defensa de diverses ubicacions per part dels erudits. Les

posicions sostingudes bascularen entre diversos indrets del terme de Pollença i els

terrenys propers a l'ermita de Santa Anna, al sud-est del poble d'Alcúdia.

Des del segle XVI, sabem d'una gran diversitat de troballes als camps al sud-est

d'Alcúdia, a la zona que, degut a l'oratori de repoblament que s'hi troba, s'anomena

Santa Anna. En aquest segle, per exemple, aparegué prop de l'oratori un bust que

s'atribuí erròniament al conqueridor de les Baliares, Q. Cæcilius Metellus , però que

posteriorment es reconegué pertanyent a l'emperador Augustus (Binimelis, 1927, 44-

45; Serra y Ferragut, 1755, 118-119; Furió, 1838, 21-22, 28, 38-39; Moragues i Bover,

1841, 687; Reinés y Ferrer, 1863, 254; Ventayol, 1927, 42; alguns estudis moderns

sobre la peça: García y Bellido, 1951, 56; Veny, 2005, 137-138). Joan Binimelis

indica l'any 1593 que el bust està en possessió de Raymundo de Verí (Binimelis,

1927, 21), i des de mitjan segle XVIII es troba al palau de la família del marquès

de Campo Franco, a Palma (Veny, 2005, 137-138). Juntament amb aquest retrat,

aparegueren possiblement dos pedestals amb inscripcions. Una és la d'un magistrat

local, Lucius Dentilius Modestus (CIL II n. 3697 = CIBal 26), i que fou partida

en dos fragments per utilitzar-la com a morter per a moldre pólvora (Ventayol,

1927, 40-41). L'altra està dedicada a l'edil, duumvir i augustal Quintus Cæcilius

Catullus50 (CIL II n. 3696 = CIBal 25; Serra y Ferragut, 1755, 116-119).

49La mobilitat que presenta la toponímia al llarg de la història era prou coneguda pels estudiosos,

i per tant no es permetien identi�cacions sistemàtiques entre topònims actuals i llocs antics, com

seria el cas de Pollença / Pollentia. Furió ho diu explícitament: �Pollenza, á pesar del transcurso

de mas de veinte siglos, es verdad que conserva su nombre con solo la variante de la t ó c en z,

lo que ha dado sobrado fundamento para que algunos creyeran que era indubitado el derecho que

le asistía para defender una identidad, que no tiene; pero no es ménos cierto que esto solo puede

probar que es el mismo pueblo, pero nó que ocupe su primitivo lugar y asiento [. . . ]� (Furió, 1838,

6-7)
50Serra y Ferragut (1755, 116-119) assegura que tant les dues inscripcions com el bust foren

trobats al mateix temps en una propietat de la seva família, però sense aportar la data de la
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El primer autor en proposar un emplaçament per a Pollentia fou l'historiador

Joan Binimelis, autor de la primera història de Mallorca, primer escrita en català,

i posteriorment traduïda al castellà el 1593 (Binimelis, 1927, 161). Aquest a�rmà

que Pollentia havia estat fundada entre la moderna Alcúdia i el seu port (al sud-

est), i que havia tingut una gran extensió, a jutjar per les nombroses restes que

havien aparegut en aquests terrenys, entre elles el bust de marbre esmentat, així com

sepultures, epígrafs i monedes. Seguint la tendència llegendària de la historiogra�a

del seu temps, l'autor remuntava l'origen de la ciutat a moments anteriors a la

conquesta romana, en aquest cas a suposats colons grecs d'origen beoci (Binimelis,

1927, 107), idea que perduraria, a través de diversos autors, �ns el segle XX (Furió,

1838, 7; Moragues i Bover, 1841, 550-551; Reinés y Ferrer, 1854, 303-304; Bover,

1864, 211; Ventayol, 1927, 19-20). Al mateix temps, es redundava en la fundació per

part de Q. Cæcilius Metellus , el conqueridor romà de les illes Balears (Binimelis,

1927, 138, 157-158). Ja en una data primerenca, Binimelis llançava la hipòtesi de

que l'aqüeducte encara conservat a la zona de Ternelles (Pollença) fos d'origen romà,

i que hagués portat antigament aigua �ns a la ciutat de Pollentia51 (Binimelis, 1927,

158). Òbviament, la defensa de la situació de Pollentia a Alcúdia entrava en con�icte

amb l'evident origen del nom de Pollença, el que Binimelis resol amb una explicació

historicista, i que també seria repetida pels historiadors posteriors52: davant una

suposada invasió vàndala que tingué lloc el 421 dC, i que hauria destruït Pollentia,

els habitants de la ciutat s'haurien refugiat a la zona de Pollença, més muntanyosa

i resguardada, refundant-hi la seva ciutat i, amb aquesta, el seu nom (Binimelis,

troballa. Donat que Binimelis fa referència al bust el 1593, és de suposar que les inscripcions ja

s'havien trobat aleshores. Segons Veny, però, la inscripció de L. Dentilius Modestus fou trobada el

1687, mentre que la de Quintus Cæcilius Catullus a cavall dels segles XVII i XVIII.
51Aquesta teoria seria represa posteriorment per nombrosos historiadors, entre els quals Furió

(1838, 51-52). Alguns han suportat aquesta teoria reforçant-la amb l'anàlisi de restes arqueològi-

ques del suposat traçat de l'aqüeducte, com Llabrés (1924), Ventayol (1927, 34-38), Llabrés i Isasi

(1934, 12) o, més recentment, Cerdà (1978, 27). La hipòtesi és discutida a Aramburu-Zabala, 2005.
52La interpretació fou repetida, entre d'altres, per Barberi (1807, 5), Furió (1838, 7), Reinés i

Ferrer (1854, 305; 1863) i Rotger (1897-1898, 13-14).

90



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

1927, 179-180).

Poc després, Joan Dameto (ca. 1554-1640) mantenia, aferrant-se a l'argument

de la toponímia, que l'antiga Pollentia es trobava a la vall de Colonya, lloc molt

a prop de l'actual Pollença, i on certament avui en dia apareixen restes d'època

romana (Rotger, 1897-1898, 8; Cerdà, 1993, 19-22). El topònim �Colonya� prové del

llatí Colonia (Coromines, 1997 I, 110), el que s'avenia amb la referència a Pollentia

com a colonia per part de Mela (Chor II,7,124-126) (Dameto, 1632, 44-45 i 551;

Campbell, 1719, 39; Furió, 1838, 21; Arribas et alii , 1973, 16; Cerdá, 1978, 29).

Alhora, Dameto reconeixia no saber a quina població pertanyien les restes detectades

als camps alcudiencs de Santa Anna (Dameto, 1632, 44-45). Les restes del Pedret de

Bóquer, molt a prop del Port de Pollença, es per�laven, també, com un dels punts

on la discussió erudita ubicava Pollentia.

El 1724 aparegué una inscripció de bronze (CIBal 20 = Veny, 1965, 33-34) en

un indret imprecís53, i que els autors han situat a llocs diferents depenent de quina

teoria sobre la ubicació de Pollentia han defensat, basculant entre el límit oriental

de Pollença i el d'Alcúdia54, si bé, probablement, fou trobada prop d'un turó a mig

camí entre Alcúdia i el Port de Pollença (Rotger, 1897-1898, 11). En un primer

moment, Jeroni Alemany escrigué una dissertació sobre la troballa55, dirigida a José

Antonio de Chaves Osorio, capità general de l'illa entre 1722 i 1725 (Furió, 1838,

36). La inscripció ha estat interpretada tradicionalment com la commemoració de

la construcció d'un far a expenses d'Optatus Seuerus (Furió, 1838, 35-37; Reinés y

Ferrer, 1863, 255-256; Frau, 1888, 211-215; Rotger, 1897-1898, 11; Ventayol, 1927,

53La ubicació d'aquesta peça a dia d'avui ens és desconeguda. Alguns autors esmenten que es

troba a la biblioteca privada del Marquès de Campofranco, però la família assegura que no s'hi

troba. És possible que dits autors es confonguessin on la resta citen els textos manuscrits de Jeroni

Alemany que esmenten per primer cop la inscripció, i que es troben en aquesta biblioteca. Frau,

1888, 212; Isasi, s.d.d, 17.
54Entre els que la situen a Alcúdia, Furió, 1838, 35-37; Reinés y Ferrer, 1863, 255-256; Ventayol,

1927, 43; i Isasi, s.d.d, 17; mentre que els que ubiquen la troballa a Pollença són Moragues i Bover,

1841, 616-617, i Frau, 1888, 212
55Desconeixem si se'n conserva cap exemplar.
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43; Isasi, s.d.d, 17.), si bé cal assenyalar que aquesta teoria ha estat darrerament

desestimada en favor d'algun tipus de monument de caràcter domèstic que dedicà

l'esclau (se(r)v(us)) Optatus (Gómez-Pantoja, 1999, 71) al seu patró56 (Castillo,

2006, 38-39). En aquest cas, ens podria estar indicant l'existència d'algun vil·la
romana a la badia de Pollença.

L'errònia lectura de la inscripció, ja esmentada, dedicada a Quintus Cæcilius

Catullus , com una dedicació a Q. Cæcilius Metellus , el conqueridor de les Baliares,

motivà en part una nova proposta sobre la ubicació de Pollentia que intentava

conciliar les altres propostes, i que no deixa de ser curiosa. El frare caputxí Gaietà

de Mallorca, doncs, defensà l'existència de dues Pollentiæ, una fundada pel general

cartaginès Boscar a l'indret de Colonya, i una altra fundada per Q. Cæcilius Metellus

a Santa Anna (Cayetano de Mallorca, 1746, 8, n. 1). Aquesta teoria no tingué gaire

repercussió en el món erudit.

També cal citar una inscripció, dedicada a Quintus Flauius Ponticus (CIL II

n. 3699; CIBal 28 = Veny, 1965, 48-50) (Figura 1.6), que degué ser trobada prop

del Port d'Alcúdia, i de la que Antoni Ramis i Ramis elaborà una dissertació57.

Posteriorment, fou reutilitzada en un mur que formava part, a inicis del segle XX,

del local del gremi de mariners (Ventayol, 1927, 41) (Figura 1.6), i el 1945 fou

traslladada al museu provincial de La Llonja (Isasi, s.d.d, 219). Es troba avui en

dia desapareguda, i sembla que va ser destruïda en el context de la construcció del

passeig marítim de Palma (CIBal 28 = Veny, 1965, 48-50).

Entre totes aquestes troballes, però, no hi havia cap menció epigrà�ca al topò-

nim Pollentia, el que feia cientí�cament impossible situar la ciutat amb seguretat,

alhora que s'atiava el debat. El primer element que esclarí una mica aquesta discus-

56Castillo (2006) llegeix a la primera línia �p(patroni) n(ostri)�. Si seguíssim aquesta interpre-

tació, la datació en el segle III en funció de la lectura de la fórmula �d(omini) n(ostri)� (Mayer,

2005, 47) quedaria invalidada.
57No sabem de cap còpia de dita dissertació, que coneixem per Bover (1864, 21). És possible,

per les consideracions que fa Furió (1838, 38), que la inscripció es trobàs en un indret no gaire

allunyat del port.
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Figura 1.6: Inscripció dedicatòria a Flavius Ponticus al Port d'Alcúdia (Font: Isasi, s.d.d,

219. c© Museu de Mallorca).

sió fou la tabula patronatus que trobà el 1765 un pagès mentre llaurava a la �nca

del Pedret de Bóquer (Serra y Ferragut, 1766, 4; Moragues i Bover, 1841, 551-552,

n. 2; Arribas et alii , 1973, 16; Cerdà, 2002, 8-9). Aquesta inscripció, datada en

el 6 dC, esmenta el Senatus Populusque Bocchoritanus, que adopta Marcus Atilius

Vernus com a patró. Es refereix, doncs, a Bocchor, un dels nuclis d'època romana

esmentats per les fonts llatines (Plin. III,11,76-78). A més, cal dir que el topò-

nim actual de la zona, Bóquer, és una pervivència evident del topònim de l'antiga

Ciuitas Bocchoritana (OnCat I, 72-73). Es con�rmava, doncs, la identi�cació de

Bóquer amb l'antiga Bocchor, excloent així tota relació amb el nom de Pollentia

(Serra y Ferragut, 1766, 13; Furió, 1838, 22; Moragues i Bover, 1841, 551-552, n.

2; Amorós, 1951, 632-633; Arribas et alii , 1973, 16; Ruíz de Arbulo, 1996, 324-325;

Cerdà, 2002, 8-9; Or�la i Merino, 2006, 14). La peça fou cedida per Bonaventura

Serra als Caputxins de Palma, que el conservaren al gabinet d'antiguitats del seu

convent, �ns que l'adquirí el marquès de Vivot, a la biblioteca del qual es conserva
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acutalment (de Montaner, 1976, 203).

L'elevat nombre i les característiques de les troballes fetes �ns el moment als

camps de Santa Anna a Alcúdia posaven de relleu que hi havia existit una important

ciutat romana, potser de la que més restes havien pervingut �ns a l'actualitat a les

Balears. Cal afegir a aquests materials les restes d'un edi�ci d'espectacles clarament

amb origen a l'Antiguitat, situat als entorns de la �nca de la Solada, a l'est de la

zona de Santa Anna, que s'identi�cava tradicionalment amb un am�teatre. Sembla

que aquest edi�ci fou descobert pel p. Sebastià Sans (mort el 1839), un dels primers

en estudiar el jaciment des d'un punt de vista més o menys cientí�c, realitzant-

hi alguna excavació (Llabrés, 1924; Rosselló Bordoy i Merino, 2005, 148). Sembla

que Sans escrigué una descripció de les restes descobertes, amb plànols, titulada

�Memoria histórica de Alcudia y de su An�teatro�, però actualment no es coneix

la seva ubicació (Bover, 1868, 353; Llabrés, s.d.b; Rosselló Bordoy i Merino, 2005,

148). Possiblement, aquests treballs, efectuats l'any 1800, afectaren una sèrie de

sepultures excavades a la roca (Bover, 1868, 211) que actualment es poden observar

a l'entorn del teatre. Les estructures que es poden veure a una planta realitzada

el 181058 (Figura 1.7) corresponen probablement a les descobertes per Sans. Tot

i no disposar encara de cap testimoni epigrà�c que posàs nom a aquesta població,

s'anava assumint com a més probable el de la Pollentia de les fonts. Aquest fet

el constatem a l'obra de l'historiador Josep Barberí (1807, 2, 4-5), així com a la

bibliogra�a posterior, com veurem seguidament.

Al llarg del segle XIX es succeïren diverses troballes de caire epigrà�c i numis-

màtic en els terrenys de Santa Anna, que decantaren la balança del debat en favor

dels camps alcudiencs (Anònim, 1887, 39-40; Anònim, 1888, 202). Ja a principis

de segle, el 1808, es trobà una inscripció dedicada a Flauia Paulina al Camp d'en

França59 (Bover, 1864, 211; Reinés y Ferrer, 1854, 306; Ventayol, 1927, 42-43). Poc

58El document i anotacions originals, realitzats pel p. Lluís de Vilafranca, es conserven al Palau

Vivot de Palma (Or�la i Arribas, 2000, 43; Puig Palerm i Or�la, 2002 inèdit)
59Bover (1864, 211) referix una dissertació d'Antoni Ramis i Ramis sobre la inscripció. Reinés

i Ferrer (1854, 306) diu que la troballa tingué lloc en una propietat de Ventura Calvis i Reinés,
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Figura 1.7: Planta realitzada pel p. Lluís de Viafranca. Es conserva al palau Vivot de

Palma. Font: Tarradell et alii , 1978.

després, en temps de Ferran VII (1815/1818-1820), un grup de desterrats polítics

retinguts a Alcúdia, entre els quals es trobaven Agustín Argüelles i Juan Álvarez

Guerra, cercaren restes de l'antiga ciutat romana entre Alcúdia i el port, als ter-

renys de Santa Anna (Furió, 1838, 54; Reinés y Ferrer, 1854, 305; 1863, 247; Llabrés,

1924; Ventayol, 1927, 48; Riber, 29/I/1936; Rosselló Bordoy i Merino, 2005, 147).

seguit per Ventayol (1927, 42-43).
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Efectivament, la cerca d'objectes antics en aquests camps es degué convertir en una

activitat habitual per l'elit formada d'Alcúdia, com es desprèn d'alguns relats (Rei-

nés y Ferrer, 1854, 244-246). El 1832 es trobà una sepultura a una casa del carrer

Major del nucli d'Alcúdia (Ventayol, 1927, 48-49).

El conjunt de troballes esmentades �ns ara foren, el 183260, objecte d'anàlisi

a l'obra de l'erudit i historiador Antoni Furió en defensa de la ubicació de l'antiga

Pollentia als camps d'Alcúdia. L'autor sosté que els terrenys entorn a la capella

de Santa Anna eren molt més fèrtils en materials arqueològics que no la �nca del

Pedret de Bóquer i altres terrenys dins el terme de Pollença on s'havia intentat

situar la ciutat (Furió, 1838, 20, 22 i 54). A més, l'aparició de la tabula patronatus,

que ja hem esmentada, descartava qualsevol identi�cació entre el Pedret de Bóquer

i Pollentia (Furió, 1838, 22).

Tanmateix, no hi havia encara constància epigrà�ca de la ubicació de Po-

llentia, i encara hi havia autors partidaris de situar-la a la vall de Colonya. Així,

Joaquim Maria Bover, que mantenia una aferrissada rivalitat personal amb An-

toni Furió (Rosselló-Pòrcel, 1931; Fullana et alii , 1996, 27-30; Rosselló Bordoy i

Merino, 2005, 146; Or�la i Merino, 2006, 19), defensà repetidament que Pollen-

tia es trobava en aquest indret, mentre identi�cava les restes trobades a Alcúdia

amb el nucli de Cunium61 citat a les fonts clàssiques (Tarradell, 1978, 306-307).

Amb una veritable cabriola etimològica, feia derivar el topònim actual d'Alcúdia

d'una suposada adjunció del determinant àrab al- al topònim llatí Cunium. Així,

Cunium>al-Cunium>Al-Cudium>Alcúdia (Bover, 1839; Moragues i Bover, 1841,

550-551, 616-617; Bover, 1842). Tanmateix, aquesta etimologia no troba fonament,

60Tot i que l'obra de Furió, �Carta histórico-crítica sobre el lugar donde estuvo situada la antigua

Pollentia en la época que los romanos dominaron la isla de Mallorca� va ser publicada el 1838, el

document està signat a 1832.
61La lectura correcta del vocable llatí, que basculà entre els segles XVI i XIX entre Cini-

um/Sinium/Cunici/Cunium, és la de �Guium�, comprovada epigrà�cament (CIBal Apéndice I,

6 = Veny, 1965, 243-244) (Borrás, 1978, 83; Dolç, 1979, 13).
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donat que el topònim prové clarament de l'àrab al-cudia, �el turó�62 (OnCat II, 108-

109). La proposta de la ubicació de Guium a Alcúdia, de tota manera, ja havia estat

llançada en el segle XVIII per Wernsdorf, si bé aquest no feia ús de cap etimologia

(Wernsdorf, 1760, 54).

Les troballes als terrenys alcudiencs, al mateix temps, es succeïen63. El no-

vembre de 1862, tal com remeté Bover a la Real Academia de la Historia, es trobà

al Camp d'en França, sota un paviment de maons i argamassa (Ventayol, 1927, 39),

un sòcol de pedra amb inscripció, dedicada a Lucius Vibius Nigellio; el mateix Bo-

ver, que, anys enrere, com acabem de veure, s'havia inclinat per la vall de Colonya,

reconeixia llavors que la troballa era un element més a favor de que l'antiga ciutat

romana es situàs en aquest indret (Bover, 1862). Altres troballes remarcables foren

també la d'un peu de marbre i fragments estatuaris a la �nca de Ca'n Basser d'en

Tous (Ventayol, 1927, 47-48), el que posteriorment (1933) motivà la campanya d'ex-

cavacions arqueològiques de Joan Llabrés i Rafael Isasi en aquesta parcel·la (Isasi i

Llabrés, 1933). El 1853 es trobaren restes de tubs de plom al Camp d'en França,

mentre que l'any següent es trobava un ídol de bronze que s'atribuí a Mercuri (Rei-

nés y Ferrer, 1854, 305). A la carretera que uneix Alcúdia amb el moll antic (sortint

de la part est de la ciutat), aparegué un paviment i les restes dels fonaments d'un

�gran edi�ci�. A la mateixa zona, s'hi descobriren diverses sepultures excavades a la

roca64, una columna i un capitell jònic, que als anys '20 es conservava al jardí de la

rectoria d'Alcúdia65 (Ventayol, 1927, 49-50).

62Per les mateixes dates, Furió defensaria la situació de Guium �o Cinium� a la població de

Sineu, al centre de Mallorca (Furió, 1842). Vegi's com s'opta interessadament per la transcripció

del topònim �Cinium�, envers de Cunium o Guium, ja que és més fàcil de relacionar, des del punt

de vista lingüístic, amb l'actual topònim de Sineu, on Furió situa l'antic nucli.
63Bona mostra d'això és la descripció de troballes que es fa a la novel·la de Reinés i Ferrer (1854,

303-306).
64Possiblement el punt d'aquestes troballes és proper al teatre, on hi ha un conjunt de sepultures

excavades a la roca que s'extén cap a l'est i el nord-est de l'edi�ci d'espectacles.
65La cerca que hem fet per a trobar aquesta peça a l'actual l'edi�ci de la rectoria, fruit d'una

refacció posterior a 1978, no ha donat resultats i, ara per ara, desconeixem la seva ubicació. En
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La ciutat romana no fou només objecte de l'estudi erudit, sinó també l'escena-

ri d'una novel·la històrica ambientada a una hipotètica Pollentia en el segle II dC.

El 1863, Joan Reinés i Ferrer publicà la novel·la titulada �Destrucción de Pollen-

tia. Antigua capital de Mallorca, y sitio que tuvo durante la dominación romana�

(Reinés y Ferrer, 1863), on trobem un curiós i colorit testimoni del debat que ens

ocupa. L'autor ens fa una ressenya de la discussió, latent encara a la seva època,

fent referència a una sèrie de troballes que ha pogut veure amb els propis ulls, i a la

inscripció bocchoritana trobada el 1765. Pel que es pot deduir del text, sembla que

el discurs que defensava la ubicació de Pollentia a la zona de Pollença estava ja prou

superat des del punt de vista erudit: �Los argumentos de algunos que se esforzaron

parciales en negar que fuese Alcudia el verdadero sitio de nuestra antigua capital

tiempo ha que están pulverizados; y no podía ser de otro modo, pues nada resiste á

los hechos� (Reinés y Ferrer, 1863, 247-248). D'altra banda, la novel·la segueix, de

manera dramatitzada i entre nombroses llicències literàries, la interpretació històrica

de l'obra ja comentada de Binimelis. Rescata com a protagonistes del relat nombro-

sos personatges referits a les inscripcions trobades �ns aleshores, alhora que fa un

ús bastant peculiar de les troballes, situant, per exemple, l'hipotètic far de la ciutat

a dalt del puig de Sant Martí, de 250 m d'altura, ubicació tan espectacular com poc

probable66 (Reinés y Ferrer, 1863, 79 i 256). L'inspiració literària que despertava

la ciutat romana no s'aturà aquí, i donà peu a vàries obres poètiques de Ramon

Picó i Campamar67 (1870) (Picó i Campamar, 1983) i de Miquel Costa i Llobera

(1902) (1947.), ambdós exponents de l'escola mallorquina del moviment literari de

la Renaixença.

aquest sentit, hem d'agrair la col·laboració del rector d'Alcúdia Mn. Joan Oliver i Font.
66Com hem vist, la inscripció que es relacionava amb un far, interpretació avui desestimada, fou

trobada a certa distància d'Alcúdia. A tall de curiositat, el topònim de Cunium (Guium) va ser

aquí novament relacionat amb el solar de Santa Anna, interpretant-lo com el nom preromà de la

ciutat de Pollentia, a la que, com hem vist abans, alguns donaven origens anteriors a la conquesta

romana (Reinés y Ferrer, 1863, 245).
67Aquesta obra guanyà el primer accèssit a la Flor Natural en els Jocs Florals de 1870
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Poc després, es posà en entredit la identi�cació de l'edi�ci d'espectacles que

esmentàvem més amunt, interpretat tradicionalment, i de manera errònia, com un

am�teatre (Furió, 1838, 22; Reinés y Ferrer, 1863, 252, n. 3). Tot i l'excavació del p.

Sans, el seu estat de conservació, els conreus que l'ocupaven i els sediments acumulats

devien di�cultar certament la seva correcta identi�cació per als estudiosos del segle

XIX. El 1879, es publicà pòstumament un estudi de l'edi�ci per part de Francesc

Martorell i Peña (1879), fruit de dos viatges en 1875 i 1876 (Puig Palerm i Or�la,

2002 inèdit), on defensava que es tractava d'un teatre: l'espai que la cauea deixava

per a l'arena era massa reduït com perquè es tractàs d'un am�teatre, i el pendent al

sud de l'estructura conservada hauria obligat a construir grans murs per tancar-lo,

dels que no se'n conservava ni un sol indici. L'edi�ci es veia afectat, en el moment

d'edició de l'obra de Martorell i Peña, per una sèrie d'activitats constructives. Tant

l'autor com l'editor de l'estudi ja denuncien amb indignació l'excavació de pedreres

en el teatre i els seus entorns, així com la construcció d'un mur que travessava la

cauea68 (Martorell y Peña, 1879, 161-164).

En aquest reguitzell de troballes més o menys fortuïtes, la següent i més re-

marcable pel que feia a la ubicació de la ciutat fou la inscripció (CIL II, Suppl. n.

599, CIBal 24 = Veny, 1965, 41-42) que es descobrí el 1887 als terrenys de Santa

Anna, i que con�rmà l'emplaçament de l'antiga Pollentia en aquesta zona. Conte-

nia els caràcters �[. . . ]sp poll �, que Hübner publicà l'any següent restituint aquest

fragment del text com [. . . re]sp(ublica) poll(entina), datant la inscripció entre �nals

del segle II i principis del III dC (Hübner, 1888, 470-471; Rotger, 1897-1898, 8-9 i

Apèndix II, IX). Veny (Veny, 1965 24 = Veny, 1965, 41-42), seguint a grans trets la

restitució de Hübner, fa la següent lectura:

68De fet, Martorell i Peña plasma la seva indignació per aquests fets en una frase que és, salvant

les interpretacions historicistes pròpies de l'època, difícil de superar, i que avui en dia podriem

parafrasejar: �Lástima que los vándalos que destruyeron á Pollentia no se limitaran á esto, pu-

es lo peor es que han dejado sus sucesores entre nosotros� (164). Vegeu l'article de Ballestero,

18/02/2009. El mur construit damunt la cauea del teatre seria eliminat per Rafael Isasi durant la

campanya d'excavació de 1926 (Arribas et alii , 1973, 30).
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------

[--- Pont(i�ci)] Ma[x(imo)]

[--- t]rib(unicia) pot(estate)

[--- co(n)]s(suli) pro

[co(n)s(uli) po]suit

[--- re]sp(ublica) poll(entina)

La inscripció es presentava, doncs, com la con�rmació textual de la hipòtesi

llançada per Joan Binimelis quasi tres segles abans. De fet, de l'article de Hübner

ja se'n desprèn que a �nals del segle XIX es donava per superat el debat a favor dels

camps alcudiencs: �No pocas inscripciones, conservadas solo porque sirvieron para la

construcción de edi�cios, iglesias y murallas en Alcudia, testi�can que Pollentia era

población no destituida de importancia� (Hübner, 1888, 470), i recordant la recent

troballa, �De modo que ya tenemos un testimonio epigrá�co de certeza indubitable

acerca de esta población romana� (Hübner, 1888, 471). Es tractava, doncs, d'un tes-

timoni epigrà�c que situava de�nitivament la ciutat romana als voltants de l'oratori

de Santa Anna d'Alcúdia69. Després de gairebé tres segles de discussions, el nom de

Pollentia havia retornat al lloc que li pertocava.

69Desconeixem la ubicació actual d'aquesta inscripció, que no s'especi�ca al CIBal. Tot i que

Mas i Negre (2004) esmenta que la peça es troba al Museu Diocesà de Mallorca, els responsables

de dita institució a�rmen el contrari.
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Capítol 2

Història de les investigacions

arqueològiques

2.1 Les excavacions de Gabriel Llabrés, Rafael

M.a Isasi i Joan Llabrés (1923-1946)

Identi�cats amb certa seguretat als afores de la vil·la d'Alcúdia els terrenys

on va estar enclavada l'antiga Pollentia, l'arqueologia del segle XX tenia davant

seu un ric jaciment per explorar1. A inicis de segle es succeïren diverses troballes

fortuïtes de sepultures romanes, que coneixem per l'historiador local Pere Ventayol.

El 1902, a la �nca de la Solada (Figura 2.2), s'hi va trobar una sepultura d'incineració

amb aixovar, mentre que el 1917, a la propietat de Francesc Sureda, al sud de

la Solada, aparegué una sèrie de 10 tombes amb urnes cineràries mentre s'extreia

marès (Ventayol, 1927, 50-51; Arribas et alii , 1973, 27). Fou durant els anys '20 que

començarien les primeres excavacions amb voluntat cientí�ca, de la mà de Gabriel

Llabrés i Rafael Isasi.

1Els resultats d'aquest apartat han estat publicats a l'article Vallori, B., Orfila, M., Cau,

M. A. (2011) Las excavaciones de Gabriel Llabrés, Rafael Isasi y Juan Llabrés en la ciudad romana

de Pollentia (Alcudia, Mallorca) (1923-1946), Archivo Español de Arqueología, 84: 283�303.
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Gabriel Llabrés Quintana (Figures 2.1 i 2.6) (Binissalem, Mallorca 1858 -

Palma 1928) nasqué a Binissalem, a la comarca d'el Raiguer de Mallorca (Domín-

guez Lasierra, 1989, 29). El 1879 començà els estudis a l'Escola Superior de Di-

plomàtica, una de les funcions de la qual era la formació de personal tècnic amb

l'objectiu de fer-se càrrec del patrimoni desamortitzat en el segle XIX (Peiró i Pasa-

mar, 1996, 140, 164-168), protagonitzant la creació de la carrera d'erudit professional

en detriment del món universitari (Merino, 1995, 41). Llabrés va teixir al llarg de la

seva carrera una àmplia xarxa de contactes, un element necessari dins l'administra-

ció canovista de l'època2 (Peiró i Pasamar, 1996, 88-93). Mantingué durant la seva

vida importants contactes tant en l'àmbit polític �Antoni Maura, Damià Isern�

(Peiró, 1992, 29-33) com cientí�c-erudit �Fidel Fita, Antoni Elias de Molins, Emil

Hübner, Émil Cartailhac, José Ramón Mélida, Francisco Álvarez Ossorio� (Meri-

no, 1999, 40-43). Aquests últims treballaven sovint amb els erudits locals balears,

fruit del qual foren nombroses publicacions. El seu paper en el món erudit es veure

afavorit per la seva relació amb la Societat Arqueològica Lul·liana i la seva publica-
ció, el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, del que fou director en diverses

ocasions (Peiró, 1992, 21-25, 63; Merino, 1997, 378). Com a part d'aquesta carrera

erudita, va formar part d'acadèmies com la Real Academia de la Historia (1894),

o l'Academia de Bellas Artes de San Fernando (1900) (Peiró, 1992, 26-28). For-

mà part de les Comissions Provincials de Monuments, les institucions que vetllaven

per la conservació dels béns històrico-artístics, dominades pel cos d'arxivers (Pei-

ró i Pasamar, 1996, 141; Merino, 1997, 374); concretament, ingressà a la Comissió

Provincial de Monuments de les Balears el 1895, a més de les d'altres ciutats del

territori espanyol, com Cáceres o Osca, on residí per motius professionals, ja que

era professor d'institut (Merino, 1999, 40-43). Una vegada va retornar a Mallorca el

1914, va recobrar el seu interès previ per l'Antiguitat de l'illa i per la ciutat romana

de Pollentia (Peiró, 1992, 63), que es veuria culminat per l'inici de les excavacions

2Que a principis del segle XX es dotà de legislació i d'institucions competents en matèria

arqueològica (el 1911 es redacta la Llei d'Excavacions Arqueològiques i es crea la Junta Superior

de Excavaciones) (Merino, 1999, 40).
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sota la seva direcció.

Rafael M.a Isasi Ransome (Figura 2.1) (Londres 1863 - Palma 1948) fou un

militar, molt interessat en la història i l'arqueologia que, gràcies a la seva professió

i al fet d'estar destinat a Mallorca, va poder recórrer l'illa coneixent i documentant

molts jaciments. Formà part de diverses institucions culturals, i fou Comissari In-

sular d'Excavacions (Pons, 1948). La seva destresa en el dibuix, juntament amb la

instrucció militar en cartogra�a i dibuix de paisatges3, feren d'ell el documentalista

grà�c de les excavacions d'aquests anys4, sent present a totes les campanyes des de

1923 �ns els anys '40 (Rosselló Bordoy i Merino, 2005, 149).

Figura 2.1: La direcció de les campanyes 1923-1927, amb alguns personatges locals. D'es-

querra a dreta: Rafael Isasi, Pere Ventayol, personatge indeterminat, Gabriel Llabrés i

personatge indeterminat. Font: Isasi, s.d.d, 83

3Isasi realitzava els dibuixos de paisatges i de vistes de l'excavació mitjançant una càmera lúcida

o càmera clara, pel que els documents resultants són de més precisió que un dibuix a mà alçada i,

per tant, bastant �ables a l'hora de situar topogrà�cament el que s'hi representa.
4Aquest aspecte queda re�ectit a la Figura 2.1
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Joan Llabrés Bernal (Palencia 1900 - Mallorca 1975) va substituir son pare,

Gabriel Llabrés, en la direcció de les excavacions de Pollentia a partir de 1930,

després de la seva mort (Or�la i Merino, 2006, 28). El 1928 va començar la seva

carrera al Cuerpo Técnico General de Gobernación, on es va jubilar el 1970 com a

�Jefe Superior de Administración Civil�. Entre els càrrecs que va exercir, destaca per

a nosaltres el de director del Museu Arqueològic d'Alcúdia, i va ser també membre

de diverses acadèmies com la Real Academia de la Historia o l'Acadèmia de Bones

Lletres de Barcelona. Entre la seva producció cientí�ca hi destaca la dedicada a la

història naval, camp en el que se'l considera un autèntic especialista (Pons, 1975,

591-592). Va ser director de les excavacions �ns el 1942, després del que no sembla

que participàs als treballs d'excavació, encara que la documentació no és del tot

clara en aquest sentit i va mantenir un lligam amb Isasi i Pollentia.

Un cop Llabrés va retornar a Mallorca després d'exercir de professor d'institut

a diverses ciutats peninsulars, el seu pes com a erudit i les relacions que havia cultivat

foren decisius a l'hora de destinar els pressuposts a les excavacions de Pollentia. La

història de com i per què es decidí excavar al solar alcudienc no deixa de ser curiosa,

alhora que un tant erràtica. Ferran Weyler Santacana, �ll del general Valerià Weyler,

era a inicis dels anys '20 director general de Belles Arts del Govern, i gràcies a

ell es concediren 5000 ptes a la Societat Arqueològica Lul·liana per destinar-les a

excavacions arqueològiques a Mallorca. Per tenir capacitat legal per a excavar,

però, era necessari que el director fos un membre de l'Academia de la Historia

o de l'Academia de Bellas Artes de San Fernando, qualitats que la Societat no

reunia, pel que s'acordà demanar a la Direcció General de Weyler traslladar la

subvenció a Gabriel Llabrés i a Rafael Isasi, ambdós membres de les dues acadèmies

esmentades. La subvenció, a més, estava destinada en principi a l'estudi d'algun

jaciment talaiòtic, però es decidí dirigir-la al jaciment de Pollentia (Or�la i Merino,

2006, 26), amb l'argument de que les potencials troballes que hi tindrien lloc serien

més monumentals en una antiga ciutat romana que no en un jaciment protohistòric,

el que havia de fer més fàcil la justi�cació de la subvenció (Sans, 1929, 354; Merino,
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1995, 40-41). Fou així com s'iniciarien les primeres excavacions arqueològiques amb

�nalitats cientí�ques i amb permisos o�cials als terrenys que s'havien identi�cat amb

l'antiga Pollentia (Merino, 1995, 40; Rosselló Bordoy i Merino, 2005, 148; Or�la i

Merino, 2006, 26-27; Or�la, 2007, 89).

L'objectiu principal (Llabrés, s.d.a; 1924) era teòricament de�nir els límits de

la ciutat i les seves principals zones (Or�la i Merino, 2006, 27), encara que, apart

d'aquests criteris topogrà�cs, no es tenia cura d'altres restes que no fossin artís-

ticament rellevants o monumentals. Cal tenir en compte que els terrenys no eren

propietat pública, pel que els treballs de camp s'havien de realitzar amb l'acord

previ dels propietaris, que no permetien arrencar els arbres, sembrats en �leres, ni

deixar l'excavació oberta. Això obligava els arqueòlegs a excavar rases entre les �-

leres d'ametllers, que, un cop recuperades les peces arqueològiques que creguessin

convenients, havien de ser després reomplertes amb la terra extreta. El treball d'ex-

cavació es realitzava sense seguir cap criteri estratifrà�c, i sense registrar grà�cament

l'estratigra�a; tan sols conservam en aquest sentit algunes referències dels directors,

en els diaris d'excavació, a nivells de destrucció amb cendres, bigues carbonitzades,

etc. (Isasi i Llabrés, 1933; 1934; 1935; Llabrés i Isasi, 1934). Tot i això, aquests

diaris d'excavació permeten avui resseguir els treballs gairebé sempre dia a dia. Ai-

xí, les datacions es feien a partir de les fonts històriques, a més d'artístiques (tipus

de mosaics, per exemple) i numismàtiques, i s'identi�caven sistemàticament els ni-

vells de destrucció relacionats amb episodis d'incendi amb una suposada destrucció

vàndala que, com hem vist5, s'havia convertit en un tòpic de la historiogra�a local

(Llabrés, s.d.a; Merino, 1999, 48). Els carreus de les estructures trobades sovint

eren arrencats pels propietaris, que o bé els reutilitzaven, o bé els venien (Arribas

et alii , 2000, 18-20; Doenges, 2005a, 4).

Les excavacions foren �nançades, des dels seus inicis, pel Ministerio de Instruc-

ción Pública y Bellas Artes. A conseqüència d'això, els materials extrets durant els

treballs havien de ser traslladats al Museo Arqueológico Nacional6 (M.A.N.). Sem-

5Cf. apartat 1.3, pàgina 90.
6Real Orden (R.O.) de 24/XII/1925, Gaceta de Madrid no 358, on s'autoritza l'excavació i s'es-
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bla estrany que Llabrés, com a director de l'excavació i gran defensor del patrimoni

illenc, permetés sense oposició visible la sortida d'aquests materials cap a Madrid;

l'explicació, segons Merino (1995), l'hem de cercar, segurament, d'una banda en la

formació de Llabrés a Madrid, el seu abast �nacional� com a erudit, i l'amistat que

l'unia al llavors director del M.A.N., José Ramón Mélida; d'altra banda, la preca-

rietat que pesava sobre el museu provincial de Palma, ubicat a La Llotja, devia

fer més aconsellable, per al propi bé dels materials, que es conservessin al M.A.N.

(Merino, 1995, 41). Des d'un primer moment ja sorgiren veus contràries a l'�exili�

dels materials, sobretot per part de la premsa i alguns erudits locals, com mossèn

Joan Aguiló Pinya (el descobridor de la basílica de Son Peretó a Manacor). El món

polític i cultural de l'illa es va mobilitzar per sol·licitar al Ministeri que els objectes

que es trobassin a Pollentia romanguessin a Palma (Or�la i Merino, 2006, 28), i per

això la Societat Arqueològica Lu·liana, en la que Gabriel Llabrés tenia un paper des-
tacat, la batlia de Palma i el Fomento del Turismo de Mallorca varen remetre cartes

per reivindicar-ho7. La pressió aconseguí el 1927 la derogació de la Reial Ordre del

24/XII/1925 que obligava a traslladar els materials pol·lentins a Madrid8, si bé la

preponderància del M.A.N. es conservava en el fet que després de cada campanya

els directors de les excavacions havien d'enviar un llistat de les troballes al director

del museu, que podia escollir entre aquestes peces les �que no tengan representaci-

ón en las colecciones, o completen las series que se conservan en el referido Museo

Arqueológico Nacional�, per a que les enviessin a la capital (Merino, 1995, 42-43).

Gràcies als diaris d'excavació realitzats per Isasi, posats recentment a la dis-

posició pública per la família9, ens podem apropar a com devien ser els treballs

peci�ca que els objectes trobats s'han de remetre al M.A.N. (Archivo General de la Administración

(A.G.A.), caixa 31/1035).
7Cartes originals a l'A.G.A., caixa 31/1035, ref. 10144-74.
8R.O. de 17/VI/1927, Gaceta de Madrid no 168. En aquesta R.O. hi hem trobat un error

respecte a la R.O. que es pretén anul·lar, que és la de 24/XII/1925 i no la de 21/XII/1925, com

apareix al text redactat de la R.O. de 17/VI/1927.
9Avui en dia podem �nalment disposar d'aquesta preciosa i primordial informació sobre els

primers treballs arqueològics a Pollentia, gràcies a la cessió d'aquests materials, per part dels
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en aquestes primeres excavacions. En primer lloc, els pressuposts que el ministeri

destinava als treballs, que podien ascendir a les 5.000 ptes (any 1923), realment un

pressupost quantiós per a l'època, es dispensaven en gran part en les dietes dels

directors i trasllat i tractament del material, �ns a representar al voltant del 40%

de les despeses. La mà d'obra estava formada per jornalers d'Alcúdia, alguns dels

quals participaren a més d'una campanya i, segons les necessitats, es podia ampliar

la plantilla (Isasi i Llabrés, 1933; 1934; 1935). D'altra banda, era normal que els

directors s'absentessin dels treballs al camp, ja que de vegades se'ls havia de requerir

a l'excavació a causa de les troballes (Merino, 1999, 48).

Fruit de la metodologia emprada són moltes de les rases reblertes amb mate-

rials barrejats que es documenten a l'actualitat a les excavacions de Pollentia; no

cal dir que aquest sistema, juntament amb l'amplitud i la dispersió que assoliren

les excavacions, condicionà els futurs treballs arqueològics al jaciment (Figura 2.2,

pàgina 109) (Arribas et alii , 1973, 18-20; Tarradell, 1978, 307-308; Or�la et alii ,

2000a, 52-53, n.42): alhora que es realitzaven troballes espectaculars �la majoria

dels exemplars escultòrics provinents de la ciutat, per exemple, es recuperaren en

aquestes campanyes�, es destruïa sense documentar un gran volum del registre

arqueològic, perdent tota referència estratigrà�ca, i descontextualitzant molts ma-

terials que avui en dia són trobats barrejats dins les rases d'excavació antigues. Tot

i això, sovint les excavacions aprofundien només �ns a cert nivell, i un cop s'havia

descobert una estructura coherent es cobrien novament les rases, sense exaurir tota

la potència estratigrà�ca de la zona. Així, ha estat possible la reexcavació d'alguns

punts de la insula 01, documentant-hi estrats dels segles I aC �ns a III dC (Chávez

et alii , 2000a; Chávez et alii , 2000b). Els treballs de Gabriel Llabrés, Rafael Isasi i

Joan Llabrés Bernal, foren fruit del seu temps, en què la metodologia arqueològica

no s'havia desenvolupat i en què a l'arqueologia hi prevalien més criteris artístics

que no estratigrà�cs. Assentaren un precedent a Pollentia, i iniciaren una tradició

descendents d'Isasi, al Museu de Mallorca. Hem d'agraïr aquí l'ajuda prestada per part del personal

del Museu a l'hora de consultar aquesta documentació i d'obtenir-ne còpies.
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d'excavacions que perdura �ns als nostres dies, descobrint i donant a conèixer un

dels jaciments arqueològics més importants de les illes Balears.

Els treballs realitzats durant els anys vint foren descrits en memòries o�ci-

als que es remeteren al Ministeri d'Instrucció Pública, però sembla que aquestes

es perderen durant la Guerra Civil (Anònim, 1940, 187). Es conserven, però, les

anotacions que formen els diaris d'excavació, algunes publicacions de caire més avi-

at divulgatiu (Ventayol, 1927) i els dibuixos realitzats per Rafael Isasi, que són els

recursos que ha utilitzat Josep Merino (1999) per a reconstruir aquestes primeres

campanyes de 1923, 1926 i 1927, i dels que ens hem servit per localitzar les àrees

excavades.

2.1.1 La direcció de Gabriel Llabrés i Rafael M.a Isasi (1923-

1927)

Les excavacions de 1923 començaren per la �nca de Ca'n Basser, sembla que

sense gaires resultats. Seguidament, excavaren al camí que separa aquesta �nca del

Camp d'en França, a la zona nord de la parcel·la de Ca'n Reinés. S'hi trobaren

diverses bases de columna que es traslladaren a La Llotja de Palma, així com un

seguit d'escalons (Ventayol, 1927, 53). Interpretaren les restes com part d'un temple

o mansió romana. Tot i que no comptam amb plànols d'aquests treballs, sí que

hem disposat d'un croquis10, i dels plànols de l'excavació, realitzada el 1926, que

continuava aquesta rasa. Gràcies a aquests, podem ubicar les rases a la part nord

de la �nca de Ca'n Reinés dins la zona del Camp d'en França (Figura 2.2) (Merino,

1999, 44). Durant diversos dies també practiquen una sèrie de trinxeres al camí

del cementiri (camí de Ca'n Basser), a la zona al sud de Ca'n Reinés i Ca'n Viver,

trobant diverses sepultures i fonaments de cases. Aquestes intervencions es varen

haver de suspendre degut a que di�cultaven la circulació de carros per aquests camins

veïnals11.

10Conservat a l'Arxiu Municipal de Palma, Fons Gabriel Llabrés, expedient 1058.
11Documentació de l'expedient 1058, Fons Gabriel Llabrés, Arxiu Municipal de Palma.
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Figura 2.2: Situació de les excavacions realitzades entre 1923 i 1946 per Gabriel Llabrés,

Rafael Isasi i Joan Llabrés. Font: elaboració pròpia a partir del plànol publicat a Arribas

et alii , 1973.
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Figura 2.3: Segona excavació a Ca'n Reinés el 1923, on es poden veure les habitacions

anomenades actualment F, A i J. Font: Isasi, s.d.d, 137.

Més al sud feren dues rases en creu, descobrint, segons els excavadors, dues

cases, amb impluuium i paviments de mosaic blanc, que anomenaren �del escultor�

i �del pintor� per les quantitats de fragments de marbre, i de ceràmica amb restes

de calç i pintures que hi trobaren, respectivament (Merino, 1999, 44-45). El plànol

aixecat per Isasi (Isasi, s.d.d) mostra un seguit d'habitacions que segueixen, apa-

rentment, una façana situada a l'est (Figura 2.4). Les estructures d'aquest plànol

i les excavades al llarg dels anys '80 a la Insula 01 de tabernæ a l'oest del forum

(Figura 2.5), coincideixen �ns al punt que podem superposar les dues planimetries i

relacionar les estructures d'ambdues. La zona excavada el 1923, doncs, correspon a

les habitacions J (Figura 2.3, dreta), M, A (Figura 2.3, esquerra), F, B, C i algunes

estructures a l'oest d'aquesta última dins la insula. El plànol d'Isasi, a més, docu-

menta una circumferència a l'angle sud-oest de l'habitació C o �casa del escultor�,

sense especi�car de quin tipus d'element es tracta; nosaltres la identi�cam amb el

pou D-18, excavat el 1986-1987 (Equip Pollentia 1993, 227). Aquest va ser identi�-

cat perquè l'opus signinum que l'amortitzava havia cedit degut a la inestabilitat del

terreny. La petita depressió del paviment degué ser el que trobaren Llabrés i Isasi el
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1923 i que representaren al plànol amb una circumferència. Com ja hem comentat,

sovint els propietaris de les �nques arrencaven, abans de reblir les rases, els carreus

trobats, i això sembla que succeí amb els murs oest (façana) i sud de l'habitació C,

que manquen a l'actualitat, però que apareixen al plànol de 1923. La identi�cació

d'aquestes estructures del plànol amb les visibles avui en dia ens permet completar,

si bé esquemàticament, la planta d'aquesta habitació. A més, algunes fotogra�es

conservades per Isasi dins el seu recull documental �Mallorca Romana� permeten

identi�car algunes estructures excavades llavors i les visibles actualment, com són

l'habitació J, A i F (Figura 2.3), i la C (Figura 2.2), on s'hi aprecia perfectament

l'opus signinum del paviment i les estructures enmig de la sala (Isasi, s.d.d, 96).

Figura 2.4: Plànol de les excavacions de 1923 al sud del Camp de'n França. Font: Isasi,

s.d.d
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Figura 2.5: Plànol de l'excavació de 1923 superposat a la planimetria actual de l'angle

sud-est de la insula de tabernæ al forum. Font: plànol original de Isasi, s.d.d, modi�cat

amb superposició de la cartogra�a moderna pròpia

Aquest any de 1923 encara havien d'explorar la �nca de Santa Anna de Ca'n

Costa, on a la zona anomenada �de l'era� s'obriren cinc síquies de nord a sud, arribant

al camí que limita la �nca pel nord. Aquí aparegué un edi�ci amb una habitació

amb un gran mosaic (conservat al Museu de Mallorca), al seu sud-oest un passadís

també amb mosaic, i encara a l'oest un impluuium amb columnes, on es descobrí el

cap de cavall de bronze i algunes potes corresponents (Figura 2.6) que es conserva

actualment al M.A.N. (Ventayol, 1927, 53-55; Arribas et alii , 1973, 18-19; Merino,

1999, 44-46). Per les referències que dóna el plànol conservat, i per les dels diaris

de campanyes posteriors (anys 1933-1935) que prengueren sovint com a referència

aquesta excavació, podem situar-la a la part sud-est de l'era de la �nca de Ca'n Costa,

a la part més elevada, sobre un marge de contenció de terres i amb domini visual
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sobre la badia d'Alcúdia. Degut a aquesta especial visibilitat i a la sumptuositat de

les troballes, Llabrés i Isasi anomenaren aquest edi�ci �casa del Gobernador� o �del

Pretorio� (Llabrés, s.d.a; 1924; Isasi i Llabrés, 1934). Posteriorment, s'excavarien

zones adjacents a aquesta per intentar completar-ne la planta (Isasi i Llabrés, 1934;

1935).

Figura 2.6: Imatge de Gabriel Llabrés amb el cap de cavall trobat l'any 1923. Font:

Rosselló Bordoy i Merino, 2005, 144. c©Museu de Mallorca.

Degut a la manca de �nançament, no fou �ns el 1926 que es reprengueren

les excavacions, una altra vegada devora el camí públic de Ca'n Basser, dins el

Camp d'en França, continuant amb el suposat temple descobert parcialment el 1923

(Ventayol, 1927, 56). Es realitzà un plànol de l'àrea (Figura 2.8), amb algunes

referències topogrà�ques que ens permeten situar grosso modo l'excavació a la meitat
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Figura 2.7: Imatge de l'excavació del �temple� el 1926 a la zona nord de Ca'n Reinés.

Font: Isasi, s.d.d, 102

nord de la �nca de Ca'n Reinés. Es poden observar un conjunt de murs, amb

un de principal en sentit nord-sud, de 67 cm d'amplada. La resta de murs se li

adossen a l'est en sentit perpendicular, si bé es fa difícil identi�car habitacions.

A l'oest del mur s'hi reconeixen tres basaments quadrangulars motllurats (Figura

2.7). També es trobaren un seguit de tres aræ que sembla que es deixaren in situ

(Isasi, s.d.d). No tenim gaire informació sobre elements estructurals, però sí d'alguns

objectes que es remeteren al M.A.N. (Ventayol, 1927, 56; Merino, 1999, 46-47):

una estàtua d'Apollo, una de Cautes, un fragment de fasti (Mayer, 2008, 93) avui

desaparegut12, i l'estendard atribuït posteriorment a un collegium iuuenum (Álvarez

Ossorio, 1929; Arce, 1984). El plànol conservat es complementa perfectament amb

la documentació fotogrà�ca que apareix en algunes publicacions (Figures 2.7 i 2.8)

(Isasi, s.d.d; Arribas et alii , 1973, làmines 4 i 5a). Sembla que aquell estiu excavaren

també un pou a la mateixa �nca, segurament el mateix que apareix al nord del

mur nord-sud al plànol (Arribas et alii , 1973, 19). La troballa d'elements com la

inscripció que ha estat relacionada amb uns fasti, l'estendard i les tres aræ, encara

12[...]Aprilis [...] Cartago capta fuit (CIBal 57=Veny, 1965, 69-70; Mayer, 2005, 46)

114



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

que poden estar descontextualitzats, planteja la possibilitat de que aquesta zona, al

nord del forum, fos de caràcter públic, i que es trobàs en aquest lloc la seu d'alguna

institució (collegium) o, com ja Llabrés i Isasi proposaven, algun temple o recinte

religiós. En aquesta mateixa campanya s'eliminà el mur de pedra seca que travessava

la cauea del teatre per la meitat en sentit est-oest (Isasi, s.d.d; Amorós, 1958, 4).

Figura 2.8: Plànol de les excavacions de 1923 i 1926 al nord de Ca'n Reinés. Font: Isasi,

s.d.d

La campanya de 1927 es centrà en una �nca, dins la zona del Camp d'en

França, propietat de Francisca Ventayol Suau, segons l'historiador i apotecari Pere

Ventayol, o de Francesc Viver, segons la premsa del moment. La ubicació és, doncs,

problemàtica. S'hi descobrí la base d'una torre circular de 6.70 m de diàmetre, de

carreus gruixuts i llargs, que podria correspondre a una estructura defensiva (Arribas

et alii , 1973, 19 Merino, 1999, 49; Or�la et alii , 2000b, 233; Or�la i Arribas, 2000,
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41), o a algun tipus d'estructura monumental o funerària (Arribas et alii , 1973, 19).

També aparegueren una estàtua (Ventayol, 1927, 56) de tipus pudicitia (Arribas et

alii , 1973, 19), que sembla ser de tipus funerari (Veny, 2005, 142; Moreno, 2007, 91;

Or�la, 2007, 89; Or�la et alii , 2008b, 330-331; Moreno, 2009-2010, 371; Moreno i

Or�la, en premsa, 375) i un aljub amb volta de canó de bastanta capacitat (Ventayol,

1927, 56; Arribas et alii , 1973, 19; Merino, 1999, 47; Or�la i Arribas, 2000, 41; Or�la,

2007, 89).

Es desprèn d'una publicació de Gabriel Llabrés (1924) que al llarg dels anys

'20 també s'excavà a la zona anomenada de Mar i Estany, popera al teatre romà

i al mar. La breu descripció que en fa és d'un seguit de construccions pobres, i

una explanada de còdols amb argamassa on aparegueren tabletes de pissarra, i que

identi�quen com a �plaça del mercat�. La zona és batiada com �el arraval� o barri

portuari, i posteriorment Joan Llabrés i Isasi retornarien puntualment a aquesta

zona.

2.1.2 La direcció de Joan Llabrés i Rafael M.a Isasi (1930-

1935)

El 1928 va traspassar Gabriel Llabrés, i el substituí en la direcció el seu �ll Joan

Llabrés Bernal, juntament encara amb Rafael Isasi. La primera campanya d'aquesta

nova etapa fou l'estiu de 1930, realitzant rases a la �nca de Ca'n Fanals (Figura 2.2),

una de les últimes �nques que trobam en direcció al mar, on es descobrí un edi�ci

quadrangular de 19 x 7 m, orientat est-oest, i un conjunt de 38 tombes, 26 de

les quals estaven alineades en sentit nord-sud, i orientades est-oest; part d'aquestes

travessaven l'edi�ci. Es suggerí que aquest edi�ci hagués estat una basílica cristiana.

Entre les sepultures se'n pogueren diferenciar de diversos tipus: de taüt (o cista),

d'ossera, i construïdes amb lloses. S'hi excavà també un pou, dins el qual fou trobat

un cap de marbre de nina adolescent. Sembla que trobaren també una terracota

arquitectònica representant un lleó. Posteriorment (1949-1950) excavarien la zona
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Martín Almagro i Lluís Amorós, trobant altres sectors de la necròpoli13 (Llabrés i

Isasi, 1934, 3-7; Almagro i Amorós, 1953-54, 238-240; Arribas et alii , 1973, 19-20;

Bosch, 1979-1980, 378-379; Or�la, 2007, 89).

Després d'aquesta intervenció, els treballs es dirigiren aquell estiu a la part

nord de la �nca de Ca'n Pi (Figura 2.2), limitant amb el camí veïnal que unia

el camí de s'Albufera i el del port, o camí de Ca'n Basser. Les estructures que

descobriren foren un edi�ci rectangular de 29 m de longitud total, amb un peristylium

o impluuium columnat (total d'11 bases de columna) de 27 x 16 m, amb orientació

est-oest. Vorejant la columnata, per l'interior del pati, es documentà una canal de

pedra, segurament per recollir les aigües de la cuberta, i que proveiria el depòsit

trobat al costat est del pati (Figura 2.9). Al nord, entre aquest impluuium i el camí,

s'hi excavaren diverses estances, anomenades C, D i E (Llabrés i Isasi, 1934, 7-9;

Arribas et alii , 1973, 20; Bosch, 1979-1980, 379-380).

Figura 2.9: Excavació de 1930 a Ca'n Pi. Costat est del peristylium. Font: Isasi, s.d.d

El mateix any es realitzà un sondeig a la �nca de Ca'n Jaqués, al sud de la

Solada (on es troba el teatre). Seguint les troballes dels anys '20 en aquesta zona,

que foren quali�cades d'�arrabal portuario�, l'objectiu era localitzar el barri portuari

13Cf. apartat 2.2.2, pàgina 132.
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de la ciutat, però només es trobaren fragments d'àmfora, remoguts, segons Llabrés

i Isasi, per les obres de dessecació que s'havien duit a terme a s'Albufera14 (Llabrés

i Isasi, 1934, 10).

Figura 2.10: Sector est de l'excavació de 1931 a Santa Anna de Ca'n Costa. �Casa del

Colonizador�. Font: Isasi, s.d.d, 285-286

El 1931 excavaren a la �nca de Santa Anna de Ca'n Costa (Figura 2.2), on

trobaren les restes d'un edi�ci (Figures 2.10 i 2.11) d'amples murs (uns 45 cm de

gruix), potser amb una façana amb dues columnes de cara a l'est, un possible carrer

a l'est, i amb una habitació cap a l'oest. Travessant l'edi�ci hi documenten una

canalització en sentit nord-sud, i un pou. A l'oest d'aquestes estructures també

excaven un forn amb fragments d'àmfores i un conjunt de dependències i patis que

interpretaren com un taller de ceramista (Llabrés i Isasi, 1934, 10-17; Arribas et

alii , 1973, 20; Bosch, 1979-1980, 380; Or�la i Arribas, 2000, 33-34; Cau et alii ,
14Parlarem més endavant d'aquestes obres de dessecació. Cf. apartat 3.2.3.2, pàgina 178
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2008, 21-23). La canalització que identi�quen en aquest moment sembla ser, per les

fotogra�es que hem pogut consultar (Figura 2.11) (Isasi, s.d.d), més aviat un seguit

de ranures dels llindars dels portals per a encaixar-hi portes o taulons de tancament,

semblants als documentats a les actuals excavacions al forum. Alhora, la possible

façana columnada pot ser també un pòrtic que donaria al carrer a l'est.

Figura 2.11: Excavació de 1931 a Santa Anna de Ca'n Costa. �Casa del Colonizador�,

vista des del sud. Font: Isasi, s.d.d, 288

El 1933, els excavadors elegiren les �nques de Ca'n Basser d'en Tous i d'en

Jaume Ques, dues parcel·les de l'àrea de Ca'n Basser (Figura 2.2) (Bosch, 1979-1980,
380). Es realitzaren primerament dues rases a la �nca de Ques, situada més al sud,

limitant a migjorn amb el camí de Ca'n Basser. Una s'excavà a la part oest, prop del

camí de Ca'n Serra (que va en direcció a Alcúdia), i no en tenim quasi bé informació,

mentre que de l'altra, situada més a l'est, sabem que era la continuació de la rasa

excavada el 1930 a la �nca just al sud, Ca'n Pi, on trobaren el gran impluuium

que ja hem comentat. Se'ns n'ha conservat un croquis gràcies al qual podem situar

aproximadament l'excavació, si bé aquesta no tingué gaire abast i es limità a diverses

rases d'entre 1,40 i 2,70 m d'amplada i un màxim de 30 m de llargada, però sense

delimitar gaires estructures. En una de les rases s'hi trobaren dos murs paral·lels
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a una distància de 6,60 m, amb sentit est-oest, que els excavadors interpreten com

una murada. Tot i que al diari s'hi fa un breu esment i que s'assenyala al croquis, no

comptem ara per ara amb prou informació com per situar amb més o menys precisió

aquesta estructura (Isasi i Llabrés, 1933).

Mentre es treballava a la �nca de Jaume Ques, s'intervingué també a dues

zones de la �nca adjacent pel nord, Ca'n Basser d'en Tous. La primera rasa es

practicà immediatament a l'est del safareig del camp de golf pròxim que sembla que

funcionava en aquella època, i que està encara avui en dia en peu. Aquí trobaren

una sèrie d'estances, amb nivells d'ocupació d'època islàmica, el que els portà a

anomenar-les �casa del Moro� (Isasi i Llabrés, 1933). Trobaren nombrosos fragments

de ceràmica islàmica, així com alguns forats amb moltes closques de caragol; aquests

últimes recorden els excavats al sector Dartmouth (nord de la Insula 01) durant els

anys '80 (Or�la i Riera, 2002, 709; Doenges, 2005a, 29-30, 35). Les dues habitacions

excavades a la part oest tenien paviments, i la més septentrional sembla que tingué

en algun moment un forn, deduït pels excavadors per la gran quantitat de cendres

que aparegueren sota el paviment (Isasi i Llabrés, 1933).

Figura 2.12: Excavació de 1933 a Ca'n Basser de'n Tous. Font: Isasi, s.d.d

L'altra rasa practicada a la �nca d'en Tous es trobava just al nord de l'entrada
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a la parcel·la (costat est). Aquí també s'hi identi�caren una sèrie d'estances, algunes
de les quals, a la part est, foren englobades sota el nom de �casa del pintor�, que cal

no confondre amb la del mateix nom localitzada el 1923 al Camp d'en França. A

l'habitació al sud-oest trobaren una inscripció en 18 fragments, l'epita� del pancra-

ciasta Cornelius Atticus , pel que el conjunt d'habitacions fou anomenat �casa del

Pancracio� (CIBal 30=Veny, 1965, 52-55; Isasi i Llabrés, 1933; Bosch, 1979-1980,

380).

Els treballs de l'any següent (1934) es realitzaren simultàniament a diferents

zones de les �nques de Ca'n Pi i de Santa Anna de Ca'n Costa. L'alternança de les

descripcions de les diferents rases dins els diaris fan difícil la seva interpretació, si bé

amb una lectura acurada es pot seguir el procés d'excavació. Els majors problemes

vénen de la situació topogrà�ca, ja que no comptam amb plànols dels treballs de

Ca'n Pi, sinó tan sols amb algunes fotogra�es i dibuixos de camp.

Figura 2.13: Excavacó de 1934 a Santa Anna de Ca'n Costa, amb un pressumpte hypo-

caustum. Font: Isasi, s.d.c, 79

A partir del 20 de novembre es realitzaren dues rases dins la �nca de Ca'n Pi

(Figura 2.2), una a prop de la caseta i del límit amb la �nca de Santa Anna de Ca'n

Costa, a 45 m de l'entrada de la �nca. L'altra sembla, per la descripció que se'n fa
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als diaris d'excavació, que és més al sud, just sobre un marge de contenció de terres

que separa aquesta �nca de la de Ca'n Serra (o Tanca d'en Serra), però no estan

clars els treballs que s'hi realitzarien, ja que les troballes que descriuen els diaris

es refereixen quasi exclusivament a la rasa nord. No aporten tampoc informació

sobre estructures, apart d'un pou, algunes habitacions, i una murada a la rasa nord,

però sí remeten alguns dels materials trobats, entre els quals destaca una mà de

bronze i un fris de 50 x 50 cm decorat amb fulles d'acant. També s'hi excavà un

pou (Bosch, 1979-1980, 380), on troben una cama de marbre d'una estàtua militar

en diversos fragments, de la que en pogueren recompondre el genoll15. S'hi arribà a

una profunditat d'11 m. Al costat del pou, trobaren una murada amb carreus d'uns

2 m de llargada lligats amb morter de calç, i en direcció nord-oest�sud-est (Isasi i

Llabrés, 1934).

A �nals de novembre, més a l'oest, dins la �nca de Santa Anna de Ca'n Costa

(Figura 2.2), s'obrí una nova excavació a l'entorn de l'era de la �nca. Pretenien amb

això localitzar el sumptuós edi�ci trobat el 1923, on es recuperà el cap de cavall

de bronze i un mosaic, i que fou anomenat �casa del gobernador� o �del pretorio�.

Sembla que el propietari els vetà d'excavar sobre l'era, que era on s'havia excavat

el 1923, de manera que els treballs es centraren immediatament a l'oest de l'antiga

excavació. Al �nal dels treballs s'havien descobert un seguit d'estances, algunes de

les quals (A, B i Z segons el croquis de Ventayol reproduït a Bosch, 1979-1980),

més properes a l'excavació de 1923, estaven pavimentades amb mosaics. Junt a

aquestes, a l'oest, una gran habitació amb opus signinum, amb una sèrie de forats

quadrangulars alineats. Cap al nord, una habitació amb el sòl més baix i amb una

sèrie de columnetes que feren pensar en un possible hypocaustum d'unes petites

termes, potser de caràcter privat (Or�la i Arribas, 2000, 34). Cap al nord seguien

cinc àmbits més (E, D, F, G, H), el més septentrional dels quals (H, Figura 2.14) tenia

tres sepultures que es quali�caren de cristianes, amb una inscripció tardana, la làpida

15Posteriorment es descobriria la resta de l'estàtua, pertanyent a un thoraccator, reapro�tada en

els fonaments d'una murada.
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d'Arguta (CIBal 55=Veny, 1965, 67-68). A arrel de la troballa d'aquestes sepultures,

els mateixos directors de l'excavació parlen d'una possible basílica cristiana en aquest

indret, tot i que posteriorment ho descartaren. Ja en aquest moment relacionaren

la construcció d'aquestes estructures amb les basíliques paleocristianes conegudes a

Mallorca, com la de Ca's Frares a Santa Maria del Camí (Isasi i Llabrés, 1934).

Figura 2.14: Tombes relacionades amb la làpida d'Arguta. Santa Anna de Ca'n Costa,

1934. Font: Isasi, s.d.c, 107

Durant la campanya es trobà també un tram de llenç de murada al costat

del pou excavat a Ca'n Pi. Estava construïda amb carreus grans, d'uns 2 x 0,53 x

0,45 m, lligats amb morter de calç, i amb orientació nord-oest�sud-est, en direcció

a Ca'n Pi i Ca'n Serra (o Tanca d'en Serra), �nques on s'havien trobat ja restes

de murada que sembla que coincidien amb aquesta en l'orientació (Isasi i Llabrés,

1934).

A principis de 1935 (6-7 de gener), ja fora de la campanya o�cial d'excavacions,

es trobaren dins la �nca de Ca'n Pi, i suposadament per casualitat, tres estàtues de

marbre acèfales, reutilitzades com a material de construcció en els fonaments d'una

murada, interpretada en aquell moment com a �vàndala�, i que possiblement estigui

relacionada amb la trobada uns mesos abans a la mateixa �nca. Els tipus de les
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escultures són una matrona, posteriorment interpretada com una gran herculanesa

(Veny, 2005, 145-148), un togat i una estàtua militar thoraccata (Isasi i Llabrés,

1934; Bosch, 1979-1980, 383-384). La ubicació originària d'aquestes s'ha proposat

que fos el forum de la ciutat (Veny, 2005, 148-156).

A arrel de l'èxit de les troballes de l'última campanya, amb la cama d'està-

tua militar, les restes dels banys amb hypocaustum, habitacions amb mosaics, les

sepultures cristianes amb la inscripció d'Arguta i els diversos trams de murada, i les

troballes escultòriques fortuïtes a principis de 1935, s'augmentà la subvenció de la

campanya, que �ns llavors havia rondat les 5.000 ptes, a 10.000 ptes (1935) (RAH

1935).

La nova campanya (setembre - novembre de 1935) començà amb diverses rases

a la zona de l'era de Santa Anna de Ca'n Costa (Figura 2.2) (Bosch, 1979-1980,

384). La primera, d'aproximadament 1 m d'amplada i uns 41 de llargada, s'obrí

paral·lela a l'excavació de l'any anterior i al seu oest (paral·lela alhora al camí

del cementiri), descobrint un mur amb orientació nord-sud, un impluuium �que

interpreten com part dels banys descoberts l'any anterior� i diversos compartiments

petits; alguna d'aquestes estances tenia un mosaic blanc i negre. S'excavà també

una altra rasa en sentit est-oest, però no coneixem la seva ubicació relativa (Isasi

i Llabrés, 1935). Entre aquestes excavacions i el camí del cementiri s'obriren dues

rases. S'ha conservat el plànol d'una d'aquestes, situada més a l'est, però degut a la

seva estretor no és possible identi�car gaires habitacions, sinó simplement murs. Pel

que fa a l'altra, tan sols comptam amb les poques referències que hi fan els diaris

d'excavació i algunes fotogra�es (Isasi, s.d.d; Isasi i Llabrés, 1935; Bosch, 1979-1980).

S'obrí també una rasa en sentit est-oest, que partia de l'habitació de la ins-

cripció d'Arguta. Tot i que els diaris no ho especi�quen, es degué obrir cap a l'est,

descobrint una habitació annexa a la d'Arguta, on troben també dues sepultures.

Per les altres troballes que descriuen, i que situen a l'era �de D. Gabriel�, sembla

que aquesta rasa continuà en direcció est, trobant les estructures d'un forn adossat

a un mur construït amb grans pedres (Figura 2.15) (donen com a exemple una de
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dimensions 1,47 x 0,65 x 0,52 m). Isasi suggereix que es tracti d'una murada, si bé

no en coneixem l'orientació; apunta també que alguns carreus utilitzats en la cons-

trucció de la façana de la casa de Ca'n Moragues d'Alcúdia són molt semblants en

mesures i estil als d'aquesta suposada murada. Aparegué també una gran quantitat

de monedes (entorn a 130) a la sala del forn, la majoria de les quals eren del segle

IV16 (Isasi i Llabrés, 1935).

Figura 2.15: Estructures trobades a la rasa a l'est de l'habitació �d'Arguta�, 1935. Font:

Isasi, s.d.c, 279

Pel que fa a l'any següent, el 1936, es consignà en un principi una subvenció

de 5.000 ptes, com havia estat usual des d'anys enrere, però aquesta quantitat no

s'arribà mai a cobrar (Isasi, s.d.a). Això, juntament amb la manca de documentació

referent a treballs d'aquest any i l'inici de la Guerra Civil el mes de juliol, fa que

16Se n'identi�caren dels emperadors Constantius Clorus (293-306 dC), Constantinus (306-337

dC), Constantius II (337-361 dC) i Iulianus (193 dC).
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sigui probable que no es realitzessin excavacions arqueològiques aquell any. A més,

recordem que un dels seus directors, Rafael Isasi, era militar de professió i que,

per tant, degué participar d'alguna manera en la guerra. El con�icte bèl·lic, doncs,
paralitzà les excavacions, que no es reprendrien, �ns allà on sabem, �ns el 1942.

2.1.3 Els anys posteriors a la Guerra Civil (1942-1946)

Durant els anys '40 Joan Llabrés i Rafael Isasi encara realitzaren algunes

intervencions (Or�la i Merino, 2006, 30), si bé sembla que en menor escala que

les anteriors. Malauradament, no comptam amb gaires croquis ni plànols de les

troballes d'aquests anys, i les úniques referències que en tenim són els breus apunts

del propi Isasi (Isasi, s.d.a), i els de Ventayol, publicats per Bosch (1979-1980).

Abans d'aquestes intervencions, el 1940, segons Ventayol, es destruí, per a la

construcció dels urinaris de l'escola propera (ubicada a l'actual Museu Monogrà�c

de Pol·lèntia, c/ Sant Jaume, 30), l'anomenada �canal de Ternelles� que travessava

la murada d'Alcúdia a l'altura de l'esglèsia de Sant Jaume, i que un cop superada

la murada i dins el temple, girava en direcció a Pollentia. Aquesta estructura havia

estat posada en relació amb el proveïment d'aigües de la ciutat des de la font de

Ternelles, una possessió situada al nord de la vil·la de Pollença (Llabrés, s.d.a; 1924).
Des d'allí un aqüeducte hauria transportat l'aigua de la font travessant la plana

enfront de la badia de Pollença i l'istme d'Alcúdia, �ns arribar al tram esmentat

(Binimelis, 1927, 158; Furió, 1838, 51-52; Reinés y Ferrer, 1863, n.1; Llabrés, 1924;

Arribas et alii , 1973, 24-25; Cerdá, 1978, 27; Arribas, 1978, 146-147; Cerdà, 1993,

23-25; Or�la i Arribas, 1997, 63).

El mateix any 1940, Joan Llabrés i Rafael Isasi sol·licitaren la concessió de

5.000 ptes. per a reemprendre les excavacions, que no foren concedides17. El 1942

(setembre - octubre), amb una subvenció de 5.000 ptes, retornaren a la �nca de

Ca'n Fanals (Figura 2.2), on havien descobert part de la necròpoli i d'un edi�ci el

1930. Excavaren diverses sepultures (un total de 22) amb aixovars, una d'aquestes

17Carta de 27/VI/1940 a A.G.A., caixa 219, topogrà�c 12//25.
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prop de la �nca de l'Hort d'en Copido, al nord (Isasi, s.d.a). També trobaren part

dels fonaments d'un edi�ci, i un mosaic policrom dins una habitació. Jaume Ques

descrigué el mosaic amb estructura a manera d'estrella, amb una creu bizantina en

el cos central (Isasi, s.d.a; Ques, 1955, Bosch, 1979-1980, 385-386). El mateix any,

segons les notes d'Isasi, es féu una rasa en setit est-oest a la �nca de Santa Anna de

Ca'n Costa, on trobaren algunes runes d'edi�cis (Isasi, s.d.a).

El 1943, novament amb 5.000 ptes. de subvenció, dirigiren els treballs al Camp

d'en França (Figura 2.2). A partir d'aquesta campanya, Joan Llabrés no formà part

de la direcció, ja que es trobava fora de l'illa �desempeñando su destino militar�18.

Trobaren novament els fonaments d'algun edi�ci, un forn, un pou i una habitació

amb mosaic, així com una inscripció funerària (Bosch, 1979-1980, 386):

Q(uintus). Fauonius

Pusinnus. uix(it).

a(nnis). XXX. sit. tib(i).

ter(ra). leuis

La �nca on es dugeren a terme aquest treballs l'hem de situar, seguint el plànol

general que elaborà Rafael Isasi, a l'angle nord-est de l'àrea del Camp d'en França,

propietat d'Antoni Torrens (a) Truyols (Isasi, s.d.a; Isasi, s.d.b).

L'any següent la campanya d'excavacions tingué una subvenció de tan sols

500 ptes., pel que la durada fou aquesta vegada d'aproximadament 15 dies del mes

d'agost, durant els quals es prosseguiren els treballs de l'any anterior. Un pou

descobert el 1943 s'intentà eixugar fent-hi una rasa als voltants; durant l'excavació

del pou es trobà un bloc petri de 1 x 1 x 0,75 m que s'hagué de partir per treure'l i

continuar excavant, encara que sembla que no aparegueren més materials (Anònim,

1945, l'autoria del qual sembla ser d'Isasi. Manuscrit a Isasi, s.d.b).

Després d'aquestes últimes intervencions conjuntes (1942-1944), sembla que

Isasi va prosseguir d'alguna manera amb les excavacions �ns a la seva mort el 1948

18Carta de Rafael Isasi de XI/1943, a A.G.A., caixa 217, topogrà�c 12//25.
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(Arribas, 1983c, 37; Isasi, s.d.d). Els primers contactes del mecenes William J.

Bryant amb l'arqueologia pol·lentina tingueren lloc en aquests moments. Bryant, a

través de la fundació que creà el 1950, �nançaria a partir de 1951 les investigacions

arqueològiques a Pollentia, però el seu interès per les antiguitats insulars prové

d'aquests anys. El 1945 es posà en contacte amb Cirera, de la Societat Arqueològica

Lul·liana, i Samuel Ventura, per a que l'informassin de les possibilitats d'excavar

a l'illa. Aquests el remeteren a Rafael Isasi, que havia excavat al llarg de les dues

últimes dècades al jaciment romà de referència de Mallorca, la ciutat de Pollentia

(Or�la i Merino, 2006, 31). Bryant li avançà el 1946 una suma de 20.000 ptes. per

a l'excavació d'un trirrem que Isasi deia haver localitzat a la badia d'Alcúdia, però

sembla que els diners foren destinats a excavacions a terra ferma a Pollentia (Isasi,

s.d.d). La única referència amb què comptam pel que fa al lloc on es realitzaren és

una anotació al plànol general d'excavacions realitzat pel mateix Isasi, indicant que

l'any 1946 s'excavà a l'àrea central del Camp d'en França algun edi�ci que identi�cà

amb una suposada basílica (Isasi, s.d.d). Més enllà d'aquesta anotació, però, no

comptam amb cap memòria ni diari d'excavació, ni en coneixem l'existència19. Isasi

�ní a principis de 1948 sense remetre informe al seu mecenes americà (Doenges,

2005b, 19; Or�la, 2007, 90).

2.2 L'arqueologia de les institucions (1948-1951)

Després de la mort d'Isasi, les excavacions arqueològiques foren encapçalades

per Lluís R. Amorós, comissari insular d'excavacions, amb l'ajuda de Josep Malberti,

conservador del Museu Municipal de Bellver, i sota el control de Martín Almagro,

director del Museu Arqueològic de Barcelona. Col·laboraren en els treballs diverses

persones vinculades a la vida cultural d'Alcúdia en aquella època, i que exercien

19Donada la constància amb que Isasi elaborà els diaris d'excavació al llarg de totes les campanyes

a Pollentia des dels seus inicis el 1923, resulta estranya aquesta absència de documentació dels

treballs �nançats per Bryant. Les possibilitats econòmiques sense precedents, a més, degueren

permetre a Isasi un gran volum de feina.
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de mestres a l'escola20: Samuel Vilaire (mestre), Jaume Ques (rector) (Figura 2.16)

i Pere Ventayol (apotecari), que d'altra banda ja havien col·laborat amb Llabrés i

Isasi, i que difonien les troballes pol·lentines a través de la premsa (Ques, 1955) i

alguna publicació d'història local (Ventayol, 1927).

Figura 2.16: Algunes de les persones vinculades a l'arqueologia pol·lentina durant els anys

'40. D'esquerra a dreta: Samuel Vilaire, Oliver, Joan Llabrés, Mn. Garcias i Mn. Jaume

Ques. Font: Mascaró Pasarius, 1963-1967, 2479.

Durant els anys posteriors a la guerra Civil (1936-1939) i immediatament ante-

riors a les primeres intervencions d'Almagro i Amorós (1948), Joan Llabrés i Rafael

Isasi dirigiren, com acabam de veure, diverses campanyes d'excavació a Pollentia.

Entre la direcció dels Llabrés i Isasi i els nous equips dels anys '40 i '50 hi podem

veure diferències substancials. Aquestes són, d'una banda, metodològiques; mentre

les excavacions de 1923-1946 no seguien cap criteri estratigrà�c i tan sols registra-

ven algunes planimetries d'edi�cis, dibuixos amb càmera lúcida i fotogra�es, a més

de no conservar gran part del material arqueològic que apareixia21, l'excavació de

1948 ja posaria en pràctica alguns criteris estratigrà�cs, com és el cas del sondeig

20Aquesta darrera informació l'hem extreta d'una conversa amb Rosa Arrom Gual, nada a Al-

cúdia el 1931.
21Cf. apartat 2.1, pàgina 105.
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de l'anomenat peristylium de la casa del Cap de Bronze, si bé encara no es parla

d'estratigra�a, sinó de �nivells�. D'altra banda, és rellevant el per�l de les diferents

direccions de les excavacions. Els Llabrés i Isasi formaven part d'un ambient eru-

dit, en certa manera a�cionat a l'arqueologia; basta recordar en aquest sentit les

professions de cadascun dels directors: Llabrés, catedràtic d'institut, i Isasi, capità

d'artilleria de l'exèrcit. En canvi, els directors de les excavacions posteriors, tot

i que la seva formació en arqueologia tenia un origen en l'a�ció (Javaloyas, 2011,

428), provendrien sobretot de càrrecs institucionals dedicats a l'arqueologia, tals com

el Comisario Insular de Excavaciones (Ll.R. Amorós (1948-1951) (Or�la i Merino,

2006, 30) i, des de 1951, B. Ensenyat), el Museu de Palma (J. Malberti) o el Museo

Arqueológico de Barcelona (M. Almagro).

Els principals treballs es centraren a la �nca de la Portella, a arrel de l'ex-

cavació d'una gran rasa per a la construcció fallida d'una estació de ferrocarril;

posteriorment s'excavà a la necròpoli Ca'n Fanals, on ja Joan Llabrés i Rafael Isasi

havien intervingut el 193022.

2.2.1 La Portella (1948-1949)

El 1938, en plena Guerra Civil, el Ramo de Guerra projectà la construcció

d'una estació de ferrocarril a Alcúdia, a la �nca de la Portella, al sud de l'esglèsia

parroquial, en els terrenys que ocupa el jaciment de Pollentia. Per a tal obra, i sense

intervencions arqueològiques prèvies, s'excavà una gran rasa de 75 x 40 m, destruint

part important del jaciment, en concret part del llenç d'una murada defensiva. A

l'est del mur aparegué un paviment i les restes d'una casa gran, i a la rasa quatre

pous, un dels quals tenia el broc sencer (Bosch, 1979-1980, 384-385). Es deixà a la

vista la murada seccionada i altres estructures, que posaven en evidència el potencial

arqueològic de la zona. L'estació �nalment no es construí, i encara avui en dia es pot

contemplar la ferida oberta als camps de Pollentia (Amorós, 1949, 436-437; Arribas

et alii , 1973, 22; Doenges, 2005a, 5). Al costat sud, varen romandre al descobert una

22Cf. apartats 2.1.2, pàgina 116, i 2.1.3, pàgina 126.
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sèrie de restes romanes que han estat netejades i parcialment excavades recentment

(Pérez et alii , 2009, inèdit).

Acabada la guerra, l'Autoritat militar va concedir una autorització per realitzar-

hi treballs arqueològics (Amorós, 1949, 437-438), i els arqueòlegs Lluís Amorós (Co-

misario Insular de Excavaciones de Mallorca) i Josep Malberti (conservador del

museu de Bellver) hi desenvoluparen diversos treballs (Arribas, 1983c, 37).

L'any 1948 s'excavaren tres pous a la zona de la rasa del ferrocarril. Aquests

tenien uns 12-14 m de profunditat i tots acabaven en forma cònica, coronada per

un brocal. En el primer d'aquests s'hi trobà un cap femení de marbre, mentre que

els altres no aportaren gaires materials (Amorós, 1949, 438-440). El mateix 1948 es

realitzà un sondeig estratigrà�c al que posteriorment s'interpretà com a peristylium

de la casa del Cap de Bronze (Arribas et alii , 1973, 42). Aquest era el primer

intent d'establir una estratigra�a a unes excavacions arqueològiques de Pollentia.

El tall, de 2 x 1 m, i 1,95 m de profunditat, deixà al descobert una base de columna

amb un tambor superposat, amb fonaments de petites pedres, i l'arrencament d'un

mur intercolumni. Es datà la construcció de la columna entre el 50 i el 125 dC,

mentre que el pis arti�cial en el que s'assentava entre el 123 aC i el 50 dC (Amorós,

1949, 442). Sembla que en aquesta campanya s'excavà l'àmbit est del peristylium

esmentat, però d'aquests treballs no en sorgí cap publicació i només comptem amb

alguna referència posterior (Arribas et alii , 1973, 43).

El 1949 s'emprengué la neteja de la zona oest de la �nca de la Portella, a

iniciativa de la direcció del Museu Arqueològic de Barcelona (Martín Almagro), i sota

control de Lluís Amorós. La rasa excavada el 1938 per a la construcció del ferrocarril

ja havia evidenciat l'existència d'un tram de murada orientada nord-oest�sud-est.

L'excavació de 1949 deixà al descobert el llenç de murada �ns a la zona nord de

la �nca (Arribas et alii , 1973, 23; Sanmartí et alii , 1996, 7-8; Doenges, 2005a, 5).

Degut a l'impacte constructiu de la murada i el baluard renaixentistes de la ciutat i a

l'extracció de pedres de marès, aquesta zona nord era estèril arqueològicament, i no

s'hi documentà la continuació de la murada, de manera que es desconeix el seu traçat
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en aquesta part. Una trinxera al costat oest mostrà l'alçat de la construcció, on es

trobaren grans quantitats de ceràmiques dels segles II i I aC, el que va fer pensar en

un primer moment en un abocador situat a l'exterior de la ciutat. Això, juntament

amb l'aparença del parament exterior de la murada, feu pensar en una datació

republicana (Tarradell, 1978, 342). Les notes de camp han desaparegut, però, tot

i no documentar l'estratigra�a, es guardaren tots els materials, que serviren per a

posteriors estudis (Arribas et alii , 1973, 23), de Comfort (1961, 6), Ettlinger (1983,

54) i Sanmartí et alii (1996, 7-8).

2.2.2 Necròpoli de Ca'n Fanals (1949-1950)

La tardor de 1949, la troballa casual d'una sepultura mentre es realitzaven

feines agrícoles, dins la �nca de Ca'n Baltasar (al sud de Ca'n Fanals), motivà

l'excavació en aquesta zona per part de Martín Almagro, Lluís Amorós, Samuel

Vilaire i Jaume Ques. Degut a que Ca'n Baltasar estava sembrat i el propietari

no hi permetia l'excavació, aquesta tingué lloc a l'adjacent �nca de Ca'n Fanals,

ja excavada el 1930 per Llabrés i Isasi23. Els treballs prosseguiren el 1950, i es

descobriren 42 tombes, la gran majoria (34) d'inhumació, a més d'alguns murs, un

d'ells de 60 cm de gruix i en sentit est-oest (Almagro i Amorós, 1953-54, 240-244;

Or�la i Arribas, 2000, 46-47; Doenges, 2005a, 5).

2.2.3 Santa Anna de Ca'n Costa (1949)

El productiu any 1949 encara veié l'excavació d'una altra zona dels camps

pol·lentins. Els mesos d'octubre i novembre Vicente Ruiz Argilés i Bartomeu Ense-

nyat exploraren la �nca de Santa Anna de Ca'n Costa, molt propera a l'ermita de

Santa Anna. S'excavà en quadrícula a la part nord de la �nca, �ns llavors no gaire

explorada, així com la part més propera a l'ermita �les àmplies intervencions de

Llabrés i Isasi havien afectat la part central, oest i est de la �nca�. El resultat més

23Cf. apartat 2.1.2, pàgina 116.
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destacable fou la troballa d'una gran estructura de 13,5 x 4,30 m, orientada est-oest,

amb arrencament de volta, ja caiguda, que faria uns 5,50 m d'altura originalment.

Es trobava al sud d'un marge de contenció de terres, 20 m al nord de l'oratori de

Santa Anna, i possiblement es tracta d'una cisterna, que fou posteriorment reblerta

amb pedres (Pinya, 1952; Arribas et alii , 1973, 23-24; Arribas, 1983c, 37; Or�la,

2007, 90). Recentment aquesta pressumpta cisterna ha estat reexcavada a causa de

l'esbaldrec del marge de contenció, retrobant els murs excavats el 1952, i completant

la planta de l'edi�ci cap el nord (Sastre et alii , 2009).

2.2.4 El teatre (1949-1951)

La visita el 1949 dels assistents al I Congreso Arqueológico Nacional del Le-

vante Español al teatre de Pollentia, la conferència que hi pronuncià Blas Taracena

sobre els teatres romans a Espanya, i el IV curs de prehistòria i arqueologia orga-

nitzat per la Universitat de Barcelona a les Balears, encetaren els estudis moderns

sobre aquesta important construcció romana (Anònim, 1949; Amorós, 1958, 4), que

ja havia estat objecte d'algunes intervencions i estudis erudits24. A arrel d'aquest

últim acte, diversos especialistes pogueren estudiar l'edi�ci, entre ells Luigi Bernabó

Brea. Aquest, utilitzant un plànol elaborat per Rafael Isasi, arribà a un seguit de

conclusions: interpretà el teatre com de factura grega, donat que el plànol de què

disposava representava un edi�ci amb perímetre major que un semicercle. L'escena

no era visible en aquell moment, pel que la suposa desapareguda, encara que a�r-

ma que estava separada del kìilon o cauea. Li mancaria també un cinquè cuneus,

desaparegut, però no indica quins indicis l'han portat a pensar que aquest manca

efectivament, o bé no ha existit mai. Conclou que l'edi�ci es degué construir entre

el 123 aC, any en què s'hauria fundat la ciutat, i principis del segle I aC, per part

de pobladors d'orígens hel·lènics, raó per la qual s'hauria construït un teatre de

tipus hel·lenístic en un lloc tan allunyat de Roma i del món grec en una data tan

24Cf. apartats 1.3, pàgina 94 sobre l'excavació del p. Sans el 1800, 1.3, pàgina 98, sobre els

treballs de Martorell i Peña, i 2.1.1, pàgina 115, sobre les intervencions de Llabrés i Isasi.
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primerenca, abans de l'aparició dels primers teatres pròpiament de factura romana

(Bernabó Brea, 1950; 1951). Aquests estudis foren ressenyats en alguna publicació

espanyola sense cap crítica ni aportació al respecte, acceptant la datació primerenca

alhora que la tipologia edilícia proposats per l'investigador italià (Beltrán, 1951).

Aquestes hipòtesis, però, serien en els següents anys contrastades i refutades a

arrel de l'excavació arqueològica conduïda per Martín Almagro i Lluís Amorós, sota

els auspicis de la William L. Bryant Foundation25 (Or�la, 2007, 90).

2.3 La William L. Bryant Foundation i Pollentia

(1952-1996)

La William L. Bryant Foundation de Spring�eld, Vermont (EUA), fou creada

el 1950 per William J. Bryant en honor al seu pare, i una de les seves funcions era

subvencionar i promocionar investigacions arqueològiques arreu d'Espanya. Ja du-

rant les seves visites a Mallorca, Bryant s'havia interessat per les runes de Pollentia.

El 1946 �nançà amb 20.000 ptes. els treballs d'Isasi, encara que no coneixem els

resultats d'aquesta inversió26 (Doenges, 2005b, 19).

Fou, però, sobretot a partir de 1951 que la col·laboració entre Bryant i arque-
òlegs locals començà a fructi�car. Amb l'ajuda de José Guijarro, el seu representat

a Espanya, la Fundació adquirí els terrenys de la Solada, on s'ubicava el teatre romà

(Or�la i Merino, 2006, 31), per la quantitat de 17.000 ptes., i obtingué el permís de

les autoritats per excavar-lo i conservar-lo, procés que es començà a materialitzar

el 1952 de la mà de Lluís Amorós. L'ajuntament d'Alcúdia col·laborà des d'aquest

primer moment amb la Fundació, invertint 3.000 ptes. en la compra de la �nca, així

com obrint un camí d'accés al jaciment (Doenges, 2005b, 20-21).

El 1953, un altre cop a través de Guijarro, amb l'ajuda de Lluís Amorós i

Samuel Villaire, la Fundació adquirí la casa senyorial de Ca'n Domenech, situada al

25Cf. apartat 2.3.1, pàgina 137.
26Cf. apartat 2.1.3, pàgina 128.
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centre d'Alcúdia (actual c/ dels Albellons, 7). Aquest immoble havia d'allotjar un

museu i una biblioteca, i seria la residència i lloc de treball dels arqueòlegs espanyols

i americans �nançats per la Fundació. Després de la reforma de l'edi�ci, s'instal·là
a la planta baixa el Museu de Pollentia, l'any 1955 (Woods, 1983, 17-18; Doenges,

2005b, 25; Or�la i Merino, 2006, 31).

La William L. Bryant Foundation fou la institució que promogué les investiga-

cions arqueològiques a Pollentia �ns el 1995/1996, quasi �ns la mort del seu fundador

el 1998. Gràcies a aquesta institució, fou possible el treball i la col·laboració inter-

nacional entre arqueòlegs americans i espanyols, alhora que s'aplicaven les noves

metodologies arqueològiques a les excavacions. Per a aquesta �nalitat, fou creat el

1956 el Centro Arqueológico Hispano-Americano de las islas Baleares, amb seu a

Can Domènech, coneguda com �Casa Bryant� o �Fundació Bryant� (Or�la i Merino,

2006, 31). La redacció �nal dels seus estatuts fou signada per José Guijarro, Lluís

Pericot, Miquel Tarradell i Lluís Amorós. L'agost de 1957 aquests estatuts foren

aprovats pel Ministerio de la Gobernación, mentre que el setembre s'ordenava la

convocatòria i reunió de la Junta i Assamblea General que rati�qués la constitució

de�nitiva de l'entitat i elegís la Junta (Figura 2.17). El president que en resultà fou

Lluís Pericot (de la Universidad de Barcelona, entre 1958 i 1959), amb vicepresident

Martín Almagro (Universidad de Madrid), i vocals Walter WS. Cook (Institute of

Fine Arts de la universitat de New York), Sterling Dow (Harvard University), Miquel

Tarradell (Universidad de Valencia) i Daniel E. Woods (Manhatanville College, New

York). El tresorer fou Lluís Amorós (delegat d'excavacions a Artà), i el secretari

Joan Pons (director de l'Archivo Histórico de Mallorca). El patró del centre seria,

lògicament, William J. Bryant (Or�la i Merino, 2006, 31; i, sobretot, Or�la, 2007,

90-91).

L'equip d'excavació reunit per aquest Centro Arqueológico i els treballs que

aquest realitzà a Pollentia foren dels més valorats de l'estat al llarg dels anys '50 i

'60. El primer equip de direcció estava format per Lluís Pericot i Miquel Tarradell,

ajudats per Lluís Amorós i Daniel Woods, encara que Pericot seria aviat substi-
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Figura 2.17: Tres dels membres de la junta de govern de la William L. Bryant Foundation.

D'esquerra a dreta: J. Pons, Ll. Amorós i M. Almagro. Font: Mascaró Pasarius, 1963-

1967, 2539.

tuit per un jove Antoni Arribas (Or�la i Merino, 2006, 32). Les responsables del

laboratori foren G. Trias i M. Vegas, mentre que per a l'estudi de les ceràmiques

es comptava freqüentment amb especialistes de la talla de H. Comfort (ceràmica

sigillata), D. Taylor (ceràmica de vernís negre) o E. Will (àmfores). Es comptava

sempre a peu d'excavació amb l'arquitecte R. Listón i la fotògrafa M. Heron, el que

fou fonamental per a la qualitat de la documentació grà�ca de l'excavació. Pel que fa

a la numismàtica es comptà amb H.B. Mattingly, i també es realitzaren prospeccions

geofísiques entre 1961 i 1964 de la mà de M. Aitken (Or�la, 2007, 91).

Des de la fundació Bryant es contemplà també l'aspecte formacional que po-

dien tenir els treballs arqueològics a Pollentia, de manera que l'excavació funcionàs

com una escola d'arqueologia per als joves alumnes. Així, des d'un primer moment es

comptà amb col·laboradors en formació com E. Plá o G. Martí, i després, ja gaudint

de beca concedida per la fundació, A. Fort (Universidad de Barcelona), L. Monreal
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(Universidad de Barcelona), E. Llobregat (Universidad de Valencia), C. Veny o B.

Font Obrador (Or�la, 2007, 92).

La fundació i el Centro Arqueológico Hispano-Americano funcionaren, doncs,

com un potenciador de les investigacions arqueològiques, no només a la ciutat de

Pollentia, sinó també a altres jaciments com Son Real (municipi de Santa Marga-

lida, Mallorca). Ambudes institucions saberen conjugar un gran equip format per

especialistes en diversos camps, des de l'estudi de les ceràmiques antigues �ns a la

prospecció geofísica, i que tindria una llarga continuitat (Or�la, 2007, 90-92).

2.3.1 El Teatre (1952)

Com hem comentat, el 1952 la Fundació obtingué el permís per excavar al tea-

tre. El mateix any començaren els treballs, dirigits per Lluís Amorós. Almagro, com

a director del Museu Arqueològic de Barcelona, amb competències administratives

sobre l'arqueologia balear, envià Antoni Arribas com a representant seu i ajudant

d'Amorós (Doenges, 2005b, 21-22; Or�la i Merino, 2006, 32; Or�la, 2007, 90).

L'estudi més complet que s'havia fet �ns llavors del conjunt del teatre eren

els articles de Brea (1950, 1951), que, com hem dit, proposava un teatre de tipus

hel·lenístic. Els arqueòlegs es plantejaven, doncs, amb aquesta campanya de 1952

contrastar aquesta hipòtesi i de�nir la planta de l'edi�ci.

L'excavació acomplí alguns d'aquests objectius. Es pogué deixar al descobert

l'orches- tra, amb paviment d'argamassa, així com les tres primeres �leres de se-

ients, prima sedes o proedria; es comptaren així un total de 10 grades a la cauea.

També es documentà la scæna, rectangular allargada, probablement amb pulpitum

i proscænium, i un seguit de 5 forats excavats. Entre aquesta i la cauea, un passadís

de 3 m d'ample, al qual s'accedeix per l'est per 7 escalons excavats a la roca. Es

completava d'aquesta manera la planta del teatre, a totes llums semicircular i de

tipus romà, evidenciant els errors del plànol utilitzat per Bernabó Brea en els seus

estudis (Amorós et alii , 1954; Amorós, 1958).
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No es pogué, però, documentar cap estratigra�a que proporcionàs datacions,

ja que sobre el pis de roca mare s'acumulava una capa de terra de 80 cm de potència,

amb materials romans de diferents èpoques remoguts. L'estat de l'estratigra�a es

devia fonamentalment a que les excavacions anteriors dutes a terme ja als inicis del

segle XIX per Sans27 (1800), i posteriorment per Llabrés i Isasi28 (1926), devien

haver exhaurit i remogut gran part del registre estratigrà�c de l'orchestra. Hem

d'afegir a aquestes activitats la utilització d'algunes estructures del teatre com a

estables i solls, i la sembra d'arbres, a més de l'excavació de pedreres a la part alta

de la cauea. Es documentà també un gran nombre de sepultures excavades a la roca

mare, sobre la cauea, la scæna i els entorns de l'edi�ci, de datació incerta, per les

que es proposà una cronologia ampla tardoromana o alt-medieval (Amorós et alii ,

1954; Amorós, 1958; Or�la et alii , 2006c, 341-342).

Tot i això, i contradient la tesi de Bernabó, el teatre fou datat després del

canvi d'era, ja que és a partir de l'època d'Augustus que es desenvolupa el tipus de

teatre romà i es comencen a construir a l'occident de l'Imperi (Amorós, 1958, 15).

2.3.2 Necròpolis de Ca'n Corró (1954), s'Hort d'en Copido

(1955) i Ca'n Troca (1956-1957)

La Fundació Bryant �nançà el 1954 l'excavació de la necròpoli de Ca'n Cor-

ró, també anomenada Ca'n Banya o �de s'Escorxador�, situada al nord-oest de la

ciutat romana. Els arqueòlegs foren Lluís Amorós, Samuel Vilaire i Jaume Ques,

i s'excavaren un total de 35 tombes, tant d'inhumació com d'incineració en urnes.

Els materials dels aixovars suggeriren una datació en el segle I o principis del II dC

(Arribas et alii , 1973, 27; Doenges, 2005b, 28; Or�la i Arribas, 2000, 46; Or�la,

2007, 90).

El 1955 es descobriren a la �nca de l'Hort d'en Copido, al sud del jaciment,

també una sèrie de sepultures rectangulars, excavades a la roca. La troballa fou

27Cf. apartat 1.3, pàgina 94.
28Cf. apartat 2.1.1, pàgina 115.
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casual, durant l'extracció de marès a la zona, i sembla que les tombes ja havien

estat remogudes. També a Ca'n Troca, a la mateixa zona, prop de la carretera que

du d'Alcúdia al Port d'Alcúdia, es trobaren el 1956-1957, amb motiu de l'obertura de

rases per a obres públiques, algunes tombes de planta rectangular cobertes amb lloses

de marès. La manca d'aixovars inclinaren a pensar als arqueòlegs que es tractava

d'una necròpoli medieval (Arribas et alii , 1973, 26; Or�la i Arribas, 2000, 46-47;

Or�la, 2007, 90). Cal assenyalar la proximitat d'aquestes necròpolis identi�cades a

s'Hort d'en Copido i a Ca'n Troca amb la de Ca'n Fanals, excavada amb anterioritat.

Tot i que no coneixem la seqüència cronològica d'aquestes restes i la relació entre

unes i altres, sembla que la zona al sud de la ciutat degué funcionar com una àrea

de necròpolis de certa extensió.

2.3.3 La Portella (1957-1963)

El 1957 s'adquirí, a proposta de Lluís Amorós, la parcel·la de la Portella

(Figura 2.18), just al nord de la rasa excavada el 1938, i s'obtingué el permís de la

Dirección General de Bellas Artes per excavar-hi. La direcció de l'excavació estaria

a càrrec de Lluís Pericot i Miquel Tarradell, assistits per Daniel E. Woods com a

representació americana. El 1958 s'incorporà a l'equip de direcció Antoni Arribas,

substituint Lluís Pericot (Woods, 1983, 17-18; Doenges, 2005b, 23; Or�la, 2007, 91).

Com ja hem esmentat, els treballs d'excavació de la susdita rasa de 1938

havien deixat al descobert un seguit de murs i paviments romans a la seva part

nord-est. Amorós i Malberti ja havien començat a excavar arqueològicament la

zona, descobrint diversos pous i part de les restes d'un peristylium (Amorós, 1949).

Les excavacions de 1957, doncs, començaren per aquesta zona, deixant al descobert

les habitacions al nord del peristylium. La troballa en una d'aquestes d'un cap de

bronze de nina fou la raó per la que es va batiar aquest edi�ci com �casa de la

Cabeza de Bronce� (Figura 2.19). L'any següent es prosseguiren els treballs cap el

nord, dividint el terreny en 10 quadrícules, i descobrint un carrer porticat i el mur

nord de la casa del Cap de Bronze. La relació estratigrà�ca entre els nivells del
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Figura 2.18: Estat de la parcel·la de la Portella abans de l'inici de l'excavació, el 1957.

Font: Arxiu William L. Bryant Foundation, Casal de Ca'n Domènech, Alcúdia.

carrer i aquest important mur, d'aparell encoixinat, permeté establir una seqüència

cronològica per a aquesta zona. En els talls V i VI es localitzà, a la fase més antiga

(nivells V-VI), una estructura de factura indígena, amb grans pedres d'uns 40 x 60

cm aproximadament. Els materials associats foren ceràmica indígena, ceràmica de

vernís negre A, B i C, àmfora romana (Dressel 3) i ceràmica ibèrica. La construcció

fou tallada per l'edi�cació del mur nord de la casa del Cap de Bronze29 (Arribas et

alii , 1973, 103-104, 150-166; Or�la i Arribas, 2000, 37-38).

Entre 1959 i 1961 s'excavà un altre edi�ci del qual s'havia descobert la fa-

çana, que donava al nord del carrer porticat (Figura 2.20). Aquest edi�ci, un cop

excavat, fou una casa romana amb atri, entorn al qual s'estructuraven les diverses

habitacions. La troballa de dos tresorets de monedes, un de mitjan segle III i l'altre

del segle IV dC, donà nom a la casa, que seria coneguda en endavant com �casa de

los Dos Tesoros� (Figura 2.19). Al nord d'aquesta casa s'hi estructuraven una sèrie

d'habitacions, probablement part d'un altre edi�ci del que no es pogué delimitar

29Les implicacions d'aquestes troballes per a la història de la ciutat i la revisió dels materials a

mitjans anys '90 (Sanmartí et alii , 1996) han estat objecte d'anàlisi a l'apartat 1.2.2, pàgina 59.
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Figura 2.19: Planta de les estructures descobertes entre 1957 i 1963 a la parcel·la de la

Portella. Font: Arribas et alii , 1973.
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tota la planta, ja que les pedreres ubicades al nord de la �nca en degueren eliminar

gran part (Arribas, 1974, 370-371; Arribas et alii , 1978, 109).

Figura 2.20: L'excavació de 1959 a la casa dels Dos Tresors. Es podem apreciar les bases

de les columnes de l'impluuium. Font: Arxiu William L. Bryant Foundation, Casal de

Ca'n Domènech, Alcúdia.

En la campanya de 1963 s'excavà la zona nord-oest de la �nca, on aparegué

una casa, també amb atri, de planta allargada (7-10 m d'est a oest, i 39 m de

nord a sud), i anomenada �casa Noroeste� (Figura 2.19). Limita a l'oest amb la

murada de la ciutat, que la va seccionar en el moment de la seva construcció. En

la mateixa campanya s'excavà un carrer que separava aquesta casa de la dels Dos

Tresors, l'anomenat �carrer Nord-sud�, que ja havia estat excavat parcialment el

1957-59 (Arribas, 1974, 147-149; Arribas et alii , 1978, 217).

Així doncs, al �nal de la campanya de 1963 s'havia descobert tota l'àrea arque-

ològica de la �nca de la Portella, una zona residencial de la ciutat que seria durant

molts anys la cara visible i visitable del jaciment. Fruit d'aquestes campanyes serien

diverses publicacions (Arribas et alii , 1973; 1978; Ayuntamiento de Alcudia, 1983;

Arribas, 1983b).
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El barri (Figura 2.19) està estructurat entorn a dos carrers coneguts: el carrer

Porticat (de 26 m de llargada i 6,8 d'amplada), que transcorria en direcció sud-

oest�nord-est, i en el seu extrem oest i en sentit perpendicular el carrer Nord-sud,

probablement un carreró, donada la seva estretor i que el desnivell que presenta

és superat per una sèrie d'escalons. Aquest encreuament viari delimitava dues illes

de cases: la de la casa del Cap de Bronze, al sud del carrer Porticat, construida en

temps d'August sobre un edi�ci anterior d'època republicana, i la de la casa dels Dos

Tresors, construida en època de Claudius (41-54 dC), al nord. A l'oest del carrer

Nord-sud romania la casa Nord-oest, mutilada en principi per la construcció d'una

murada en sentit nord-sud, datada en el segle III dC. Un tercer carrer transcorria

segurament pel �anc est de la casa dels Dos Tresors; si bé aquest no fou excavat

degut als límits de la �nca, la seva existència es pot deduir dels portals que hi tenen

sortida (Or�la i Arribas, 2000, 35-38). La construcció de la murada del segle III dC,

de 50 m de llargada i 4 m d'amplada, a la part oest d'aquest barri no signi�ca que

la ciutat no s'estengués més enllà d'aquesta; la casa Nord-oest apareix clarament

seccionada pel mur defensiu, pel que anteriorment devia ser més gran, i la realitza-

ció de sondejos arqueològics durant l'hivern de 1995-1996 documentà estructures a

l'oest de la murada, més enllà de l'actual carretera Alcúdia-Port d'Alcúdia (Or�la i

Arribas, 1997, 63; Or�la i Arribas, 2000, 40-41)

2.3.4 La recerca sobre la topogra�a de la ciutat

El caràcter privat de la majoria de les parcel·les on es situava el jaciment

de Pollentia di�cultava, com hem vist en el cas de les excavacions dels Llabrés i

Isasi, l'excavació de la ciutat. Així, els coneixements topogrà�cs que es tenien en

els anys '60 s'ajustaven a les poc documentades excavacions dels anys '30 i '40,

a les intervencions, puntuals, dels anys '50 a Santa Anna de Ca'n Costa, i a les

excavacions a la Portella. Gràcies a la titularitat pública de la Portella i a la seva

compra per part de la William L. Bryant Foundation el 1957 fou possible excavar

aquest antic barri residencial, així com també la compra de la parcel·la del teatre
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permeté la seva excavació el 1952. El 1973 l'Estat expropià gran part dels terrenys

de Pollentia amb �nalitat cientí�ca, pel que els arqueòlegs pogueren estendre amb

total llibertat les seves investigacions més enllà de la Portella (Arribas i Tarradell,

1987, 123).

Els treballs posteriors, i alguns de contemporanis als de la Portella, es centra-

ren en la de�nició de la topogra�a de la ciutat, normalment mitjançant l'obertura

de cales o rases a diferents punts dispersos pel jaciment. El 1958 s'excavaren 4

tombes prop de l'oratori de Santa Anna (�nca Salas), i es cercà la continuació de

la murada documentada a la Portella a ambdós costats de la carretera del Port al

llarg de 80 m, així com a Ca'n Viver. També es cercà la murada a Ca'n Ques. Tots

els treballs documentaren construccions romanes, però cap de defensiva. El 1960 es

realitzaren nombrosos sondatges al llarg de la carretera del Teatre, sense resultats

positius. S'actuà també a les �nques de Ca'n Viver i �del Sifonero�, aquesta última

situada darrere un campanar, segurament de l'esglèsia parroquial (Anònim, s.d.a).

El 1961 M. Aitken va fer una sèrie de prospeccions amb magnetòmetre protònic a les

parcel·les al sud de la Portella, dins el Camp d'en França, per on semblava que havia

de continuar la murada de la ciutat. Segons els resultats d'aquest estudi, semblava

que aquesta girava cap a l'est, el que els posteriors estudis no pogueren corroborar.

Aitken dugué a terme altres prospeccions d'aquest tipus el 1962 i 1964 (Anònim,

s.d.a; Arribas, 1983c, 40; Or�la, 2007, 91). El 1964 s'excavaria un sondeig a la �nca

de Ca'n Basser, i es faria la restauració de les restes de la Portella. Des del 1965 �ns

el 1968 els treballs de l'equip d'excavació es suspendrien a Pollentia, per centrar-se

en altres projectes de la Fundació Bryant. El 1969 s'excavaren tres trinxeres dins

la �nca de l'Hort d'en Tous (nord-oest del teatre), sense resultats positius, i qua-

tre trinxeres a Ca'n Fanals (Anònim, s.d.a). El mateix any es realitzaren alguns

sondejos arqueològics dins la �nca de la Tanca d'en Sureda, situada a l'est de la

Portella i al sud d'Alcúdia. Sembla que els resultats foren satisfactoris en relació a

la graella urbana de la ciutat, si bé les investigacions en aquesta zona no han tingut

continuïtat (Arribas, 1983c, 42). El 1970 també es faria un sondeig a Ca'n Ramis,

144



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

al nord-est de la Portella (Anònim, s.d.a).

2.3.4.1 Ca'n Viver (1973-1976)

Entre 1973 i 1976 s'excavà a una parcel·la a l'angle sud-oest de la zona del

Camp d'en França, anomenada Ca'n Viver. La murada documentada a la Portella

podia seguir en direcció a aquesta parcel·la, i de fet es documentà un parament en

sentit nord-oest-sud-est que no s'interpretà com continuació de la murada degut a

que tenia una tècnica constructiva diferent a la de la Portella. A l'est tenia una

línia de columnes, el que feu pensar en una possible palæstra o edi�ci monumental

(Arribas, 1983c, 41).

Figura 2.21: Planta de les restes descobertes a Ca'n Viver.

2.3.4.2 Ca'n Basser (1974 i 1976)

El 1974 i 1976 es realitzaren excavacions dins la �nca de Ca'n Basser, situada

a la part est de la ciutat. L'objectiu d'aquests treballs era principalment de�nir

la topogra�a de la ciutat en aquesta zona, en especial la seva murada que, havent

aparegut en excavacions anteriors a la zona de la Portella (oest), trobaria la seva

part est corresponent, encintant així la ciutat. Per a tal propòsit es realitzaren dues
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llargues trinxeres, en sentit est-oest, el que, d'una banda, proporcionava informació

útil des del punt de vista estratigrà�c, però no topogrà�c. La planimetria conservada

d'aquesta excavació té una escala difícil d'interpretar, i la orientació és errònia, el

que, juntament amb l'acumulació actual de sediments dins les trinxeres, impossibilita

avui en dia conèixer de manera precisa la con�guració d'aquest barri (Tarradell, 1977,

28; 1978, 343-344; Or�la i Arribas, 2000, 39 i n.34).

La part est de les rases no proporcionà estratigra�a arqueològica, trobant-hi

només terreny natural. En canvi, a la meitat oest es trobaren una sèrie d'estructures

(Arribas, 1983c, 41). Les restes que aparegueren (Figura 2.22) foren un conjunt

d'edi�cis datats en època alt-imperial; és remarcable l'absència de nivells d'època

republicana i baix-imperial, el que fa pensar en una possible ampliació de la ciutat

cap a l'est en temps d'Augustus. Els edi�cis poden ser de tipus residencial, encara

que no es descarta un ús industrial (Or�la, 2005a, 33). El que sí es documentà

clarament fou el nivell de destrucció del barri, marcat per un nivell d'incendi amb

cendres, després del qual sembla que no hi hagué cap reedi�cació ni reocupació de la

zona. Aquesta destrucció fou datada entorn al 280 dC, gràcies a la presència de terra

sigillata africana C i les primeres formes de la D, a més de l'aparició d'una moneda de

Probus (276-282), encara que és possible que aquesta aparegués descontextualitzada

estratigrà�cament (Tarradell, 1977, 28-30; 1978, 343-344;Or�la i Arribas, 2000, 39).

Aquestes dades foren utilitzades per Tarradell per fonamentar les seves hipòtesis

sobre la suposada �crisi del segle III� a les ciutats de l'imperi Romà, en especial a

Pollentia (Tarradell, 1977, 28-30; 1978, 343-344).

2.3.4.3 La casa de Polymnia (Camp d'en França, 1977-1980)

El 1977, seguint amb la recerca de la murada, s'inicià l'excavació de l'angle

nord-oest de la �nca del Camp d'en França, uns metres al sud de la rasa de 1938 i del

barri residencial de la Portella, ja excavat. Semblava que la murada documentada a

la Portella havia de continuar en línia recta en direcció sud, passant per aquesta zona

de la �nca, però el que aparegué foren un seguit d'habitacions que formaven part
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Figura 2.22: Planta de les restes descobertes a Ca'n Basser el 1974.

d'una construcció (Figura 2.23, amb nombroses restes d'estucs i pintures murals,

molt rics decorativament, i un tresoret de monedes dels segles II i III dC (Or�la i

Arribas, 2000, 38-39).

L'àrea excavada fou un rectangle de 13.2 m en sentit est-oest, i 17.5 en sentit

nord-sud. A l'edi�ci descobert s'hi pogueren excavar diverses estances, entre les

que destaca l'habitació A, rica en pintures murals, alguns fragments de les quals

proporcionaren inscripcions pintades. Una d'aquestes inscripcions fou la de la musa

Polymnia, nom amb el que fou batiada la casa. Arrel d'aquest document escrit

s'apunta la possible relació d'aquesta estança amb les muses. L'habitació B, d'altra

banda, contenia el tresoret de 37 monedes de bronze ja esmentat. Es documentà

un nivell de destrucció general que es datà, a través de la ceràmica i del tresoret

monetal, en la segona meitat del segle III dC, posant-lo en relació amb la destrucció

�violenta� i l'abandó de la zona de Ca'n Basser (Anònim, s.d.b; Tarradell, 1977,

30-31; 1978, 343-344; Or�la i Arribas, 2000, 38-39).
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2.3.5 El forum de Pollentia a Ca'n Reinés (1980-1995)

Identi�cats els barris de la Portella, Ca'n Viver, Ca'n Basser i la Casa de

Polymnia, i nombroses necròpolis als entorns del jaciment, a �nals dels anys '70 la

direcció de les excavacions de Pollentia tenien prou informació topogrà�ca com per

de�nir, aproximadament, el que seria el centre, si més no geomètric, de la ciutat, que

coincidia amb l'angle sud-est de la �nca de Ca'n Reinés, dins l'àrea del Camp d'en

França (Or�la i Merino, 2006, 32-33). A aquesta informació s'hi afegia la troballa

de nombroses inscripcions honorí�ques i de representació en aquesta zona, amb la

característica abreviatura LDDD (locus datus decreto decurionum), indicativa de

l'existència d'una curia o senat municipal, o l'únic epígraf on apareix una referència

al nom de la ciutat, en aquest cas al seu gentilici: [...re]sp(ublica) poll(entina).

Moltes altres troballes, tot i que llavors no se'n coneixia l'origen precís, com són

les tres estàtues de togat, gran herculanesa i thoraccator, provenien de la zona. A

Figura 2.23: Planta de les restes excavades de la casa de Polymnia.
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més, ja en els anys '20 Gabriel Llabrés i Rafael Isasi, com hem vist abans30, havien

excavat a la zona diverses rases, interpretant algunes restes com a �temple�, i ja

havien suposat la ubicació del forum de la ciutat en aquesta zona (Arribas, 1983c,

42; Arribas i Tarradell, 1987; Or�la et alii , 1999a, 85-86).

La zona es va dividir en quadrícules imaginàries de 5 x 5 m, i les excavacions

es feren a l'inici en trinxeres, una al límit sud de la �nca en sentit est-oest, i una

perpendicular a aquesta en sentit nord-sud, a mode d'exploració de la zona. Un cop

assegurat el caràcter públic de la zona, s'excavà en extensió, delimitant estructures

i de�nint-ne la planta general (Figura 2.24). En la primera campanya, la troballa

de fragments d'inscripcions i de bases honorí�ques ja deixà clar que s'havia encertat

la localització del forum31. Del 1980 al 1986 es de�niria la planimetria (Arribas i

Tarradell, 1987; Or�la et alii , 2000a, 54, n.45; Doenges, 2005a, 13).

Fins el 1987 no es faria la primera publicació sobre aquests treballs, en un

estadi ja prou avançat dels coneixements planimètrics. S'havia deixat al descobert

part d'una plaça, de la que no es documentava cap enllosat, amb un temple capitolí

al seu costat nord, bastant arrasat; a l'oest, una sèrie de tabernæ tancaven la plaça

per aquest costat, amb un pòrtic a la façana en sentit nord-sud. A l'est, un edi�ci

identi�cat com �Templet II�, orientat est-oest, limitava l'espai obert de la plaça. Just

a l'est del Capitolium, i amb l'eix paral·lel a aquest, l'anomenat �Templet I�. La part

descoberta de la plaça, des del Templet II �ns la façana de tabernæ, mesurava uns 26

m d'est a oest; en sentit nord-sud, s'havien excavat 15 m, si bé no es tenia el costat

complet, i es calcularen uns 38 m hipotètics en un primer moment, seguint el model

vitruvià de proporcions 2/3. Un seguit d'estructures, identi�cades amb pedestals

i monuments, aparegueren sobre la plaça; entre aquestes, l'estructura 3, situada

al sud-oest del Capitolium i, a diferència de la resta de construccions, orientada

30Cf. apartat 2.1.1, pàgina 108.
31Els terrenys havien estat adquirits per l'Estat cap el 1973 (Arribas i Tarradell, 1987, 123); poc

després es realitzaria un rebaix general dels terrenys mitjançant maquinària pesada, que afectà

especialment la parcel·la de Ca'n Reinés, on es centraren les excavacions del forum (Or�la et alii ,

1999a, 101 n.8; Or�la i Riera, 2002, 707-708; Doenges, 2005a, 24).
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Figura 2.24: L'excavació a Ca'n Reinés a inicis dels anys '80. Font: Arxiu William L.

Bryant Foundation, Casal de Ca'n Domènech, Alcúdia.

segons els punts cardinals, es proposava que fos una base per alguna estàtua de

tipus eqüestre, o una tribuna d'arengues. A més, es trobaren també dues bases més,

corresponents segurament a estàtues (Arribas i Tarradell, 1987, 124-125).

Una de les darreres fases que ocuparen aquesta zona, i que es documentaren

en primer lloc durant l'excavació, fou una necròpoli tardana estesa sobre la plaça,

juntament amb algunes construccions. Aquestes últimes fases es van documentant

encara a les excavacions actuals de l'àrea. El 1987 s'havien excavat un total de 151

sepultures, que en canvi no ocupaven ni el Capitolium ni la Insula 01 de tabernæ.

Sembla que les troballes numismàtiques indicaven l'inici d'aquests enterraments en

el segle IV, si bé posteriorment aquesta data s'ha avançat (Arribas i Tarradell, 1987,

135-136; Or�la, 2000a, 157). El Capitolium32 es trobà en un estat de conservació

bastant degradat, ja que gran part dels seus amples murs havia estat espoliat un cop

abandonat, de manera que en molts trams només es documentaren les rases d'espoli.

32Cf. capítol 5, pàgina 247.
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El Templet I33 es relacionà amb una inscripció dedicatòria, i amb una cresteria de

marès trobades als voltants; no s'excavà per complet el seu costat nord. La planta

mesurava 5,50 est-oest, i uns 7 m nord-sud. A l'enfront de l'edi�ci aparegué un

enllosat de marès. Al sud del Templet I, i a l'est de la plaça, un edi�ci molt arrasat,

l'edi�ci II, després conegut com Templet II34, mesurava 6 x 10 m, orientat est-oest.

No es de�ní en aquest moment encara una funcionalitat (Arribas i Tarradell, 1987,

126-129).

Figura 2.25: Vista general de la necròpoli que es superposà al forum, durant les excavacions

de 1982. Font: Arxiu William L. Bryant Foundation, Casal de Ca'n Domènech, Alcúdia.

Al costat oest de la plaça foren excavats el pòrtic i un seguit d'estances de

les tabernæ, dins la Insula 01, identi�cades amb les lletres: A, F, J, M, N i O, les

quals formaven grups de dues unitats, a mode de cambra amb sortida al carrer i

rerecambra: A-F, J-M; l'habitació O donava al carrer, separada de la J per una

cambra estreta, l'habitació N. Es documentà un nivell de destrucció general, datat a

la segona meitat del segle III dC; l'activitat al forum sembla que començà a decaure

33Cf. capítol 6, pàgina 289.
34Cf. capítol 7, pàgina 313.
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al voltant d'aquestes dates, ja que després d'aquest moment deixen d'aparèixer ins-

cripcions honorí�ques i dedicatòries, i les restes ceràmiques i numismàtiques també

presenten un important declivi. Un cop més, aquestes dades es posaren en relació

amb els nivells de destrucció de Ca'n Basser i la hipòtesi de la crisi del segle III

(Arribas i Tarradell, 1987, 129-130 i 133-135).

Posteriorment es continuà excavant la insula de tabernæ de l'oest del forum.

Aquí es descobrí una estança pavimentada amb opus signinum, l'habitació C, de 7

x 8 m, la funció de la qual no es pogué de�nir de forma de�nitiva, encara que es

proposà un possible ús com a curia o santuari. La preocupació per les datacions

dugué a fer alguns sondejos amb aquesta �nalitat, ja que les excavacions anteriors no

havien aprofundit més que els nivells del segle III dC. Així, es documentà l'ocupació

de les tabernæ durant el segle I aC, en les habitacions M i N (Equip Pollentia 1994b,

219).

Al nord del Capitolium s'excavaren el 1992 dues habitacions, anomenades

01 i 02, interpretades com tabernæ, amb data de construcció en el segle II dC.

Immediatament al nord del mur septentrional del Capitolium, una gran construcció

realitzada amb materials reutilitzats (entre ells fusts i bases de columna), pel que es

proposà una possible funció defensiva (Equip Pollentia 1994b, 220; Doenges, 2005a,

22).

A aquests treballs realitzats per l'equip dirigit per Antoni Arribas, Miquel

Tarradell i Daniel E. Woods, s'hi afegí el 1986 un equip format en major part per

estudiants nord-americans, provinents del Department of Classics del Dartmouth

College (Hanover, New Hampshire), i dirigits per Norman A. Doenges. Les activi-

tats d'aquest grup es perllongaren �ns l'any 1995, amb algun treball puntual en anys

successius, i els resultats no foren publicats �ns el 2005 (Doenges, 2005a). Els seus

treballs es centraren en la zona nord-oest del conjunt de tabernæ, en una extensió

d'aproximadament 16 x 12 m; aquesta zona cridava l'atenció degut a que apareixia

en superfície un petit arc de marès, que resultà estar damunt un pou. Aquestes

excavacions deixaren al descobert la part nord de la insula, amb un conjunt d'ha-
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bitacions identi�cades també com a tabernæ, dividides en dos conjunts: el conjunt

oest, format per les habitacions V, X i Y, i el conjunt est, habitacions U (U1 i U2),

Q, T i R (Doenges, 2005a, 25; 2005b, 53). S'hi documentaren grosso modo les ma-

teixes fases que a les tabernæ ja excavades, amb reformes en època d'Augustus i a

cavall dels segles II i III, amb un potent nivell de destrucció de la segona meitat del

III dC (Doenges, 2005a, 47-48). L'activitat del Dartmouth College a Pollentia s'in-

terrompé el 1995, amb la jubilació de Doenges. Després de dos anys de negociacions

i d'indecisió, el 1997 es tancà la casa seu de la Fundació Bryant a Alcúdia, posant �

a 46 anys de col·laboració hispano-americana (Doenges, 2005b, 55-56).

Cal assenyalar que el 1985, després d'una primera exposició el maig-setembre

de 1982 al Museu de Mallorca (c/Portella 5, Palma), s'inaugurà el Museu Monogrà�c

de Pollentia (c/ de Sant Jaume, 30), instal·lat a l'antic hospital gòtic veí de l'esglèsia
de Sant Jaume d'Alcúdia (Cau et alii , 2003, 145-146). Tot i que en principi aquesta

ubicació havia de ser provisional, avui en dia encara trobam aquí el museu, si bé hi

ha un projecte d'un nou museu en marxa. És també remarcable en aquests anys la

subvenció atorgada per la Fundació �La Caixa� el 1992 per al projecte d'elaboració

de la planimetria del jaciment35.

La direcció de l'excavació sofrí en anys successius diversos canvis, a arrel de

la mala salut dels seus antics directors. El 1989 Miquel Tarradell deixà la càtedra

d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. El 1992 morí Daniel Woods, l'home

de con�ança de William Bryant a Pollentia, i Antoni Arribas emmalaltí, el que li im-

pedí seguir el dia a dia dels treballs de camp. El mateix any s'incorporà a l'equip de

direcció Mercè Roca (Universitat de Barcelona). Mentre es seguien els treballs d'ex-

cavació, es centraren esforços en l'inventari i estudi dels materials recuperats amb

anterioritat, sobretot pel que fa al sector americà. El 1995 �ní Miquel Tarradell, i

Mercè Roca rebutjà la direcció. En aquest moment Antoni Arribas designà codirec-

tora (1996), juntament amb ell mateix, Margarita Or�la (Universidad de Granada),

35Projecte signat per M. Roca, M. Tarradell, A. Arribas, J. Sanmartí, M. Or�la, N. Tarradell,

J. Cardell, J. Reynes, A. Domingo i G. Druguet.
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antiga membre i tècnica de l'equip, que incoporà a l'excavació nous mètodes de

registre (Doenges, 2005b, 54-55).

2.4 El Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia

(2000 - actualitat)

Després de que el 1995/1996 la Fundació Bryant anunciàs que deixava de �-

nançar els treballs a Pollentia, s'encarregà del �nançament dels treballs el Consell de

Mallorca que, havent rebut recentment les competències sobre patrimoni del Govern

Balear, decidí subvencionar diverses excavacions arqueològiques a l'illa. L'ajunta-

ment, al seu torn, també s'implicà més en la gestió del jaciment. Entre 1996 i 2000

la vinculació d'aquestes institucions al �nançament era temporal, campanya a cam-

panya, i anava lligada a la voluntat política del moment. Aquesta situació s'acabà

l'any 2000, en que, fruit d'aquest apropament de les institucions públiques locals

cap el patrimoni pol·lentí, es creà el �Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia�,
que establia la continuïtat dels treballs tant en l'aspecte gestor com cientí�c (Or�la,

2007, 93). Així, l'article 2 dels estatuts d'aquesta institució diu: �El Consorci té

com a �nalitat la d'ampliar, mantenir, conservar, restaurar, protegir i difondre les

restes arqueològiques de l'antiga ciutat romana de Pollentia, situada al municipi

d'Alcúdia, podent desenvolupar tantes activitats com atribueixin al foment de la

cultura i del coneixement del nostre passat�. Es deixava així mateix la porta oberta

a l'entrada del Ministeri de Cultura al Consorci (Ajuntament d'Alcúdia, 2009).

Un fet remarcable en l'organització dels treballs fou la creació del Curs d'Ar-

queologia de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, que tingué la seva primera edició el

1997. Aquesta iniciativa fou impulsada per la codirectora Margarita Or�la, i seguia

amb la �loso�a dels anteriors equips de fer de les excavacions estivals a Pollentia

un camp d'aprenentatge per als joves arqueòlegs d'arreu de l'Estat (Or�la, 2007,

92-93). L'equip d'excavació ha estat format des de llavors pels alumnes d'aquest

curs, els voluntaris i l'equip tècnic, sovint alumnes veterans del curs, que combinen
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el treball de camp els matins amb el treball de laboratori i les conferències durant

les tardes. En honor al principal director que han tingut les excavacions, el curs es

titula Curs d'Arqueologia Antoni Arribas i Palau, Pol·lèntia, Alcúdia, Mallorca des

de l'any 2003.

La creació del Consorci ha possibilitat l'adequació de part del jaciment a les

visites. El 1996 s'havia redactat un projecte de museïtzació que afectà, bàsicament,

la zona del forum, i que fou executat el 2001 (Or�la et alii , 2006b). Els treballs

consistiren en la instal·lació de panells informatius, senyalització del jaciment, cons-

trucció de camins que unissin les diferents zones del jaciment i col·locació de diverses
rampes (Cau et alii , 2003).

Les excavacions �ns el moment s'havien centrat en de�nir la planta gene-

ral del forum, exhaurint els nivells �ns als corresponents als moments abans de la

destrucció, generalitzada, a la segona meitat del segle III. No es comptava, doncs,

amb seqüències estratigrà�ques completes per aquesta zona, pel que un dels criteris

principals dels treballs d'excavació des de 1996 fou precisament l'excavació en pro-

funditat, amb sondejos que abraçaren cronologies des del 70/60 aC �ns la destrucció

del forum i la reestructuració de la ciutat en època tardana (Or�la et alii , 2005,

341). Així mateix, s'excavaren algunes noves zones, com l'habitació Z i part del

carrer a l'oest de la Insula 01 de tabernæ, però la majoria de cales es situaren en

zones excavades prèviament, com les habitacions A i B a la part est de dita insula,

l'estructura tardana a l'oest de la plaça del forum, la construcció defensiva al nord

del capitolium, una secció del carrer a l'oest d'aquest temple, el seu angle sud-oest,

etc (Or�la et alii , 1999a). Els resultats d'aquests treballs foren publicats a la me-

mòria de les campanyes d'excavacions entre els anys 1996 i 1999 (Or�la, 2000b).

A més, es dugué a terme l'excavació de l'orchestra i d'una zona adjacent al teatre

romà, després de l'enderroc d'una casa moderna que hi havia (Or�la et alii , 2005,

348-349; Or�la et alii , 2006c).

L'any 2002 la ciutat de Pollentia es despedí d'Antoni Arribas Palau, posant � a

una relació que es remuntava a feia ja 50 anys, des de la col·laboració de l'arqueòleg
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en l'excavació del teatre romà el 1952. La defunció d'Arribas deixà com a única

directora Margarita Or�la. A partir de 2003, però, es recuperà la triple codirecció

de l'excavació, esdevenint codirectors Miguel Ángel Cau (ICREA/Universitat de

Barcelona) i M.a Esther Chávez (Universidad de La Laguna, Tenerife). Ambdós eren

també antics col·laboradors i membres de l'equip d'excavació, i actualment continuen

dirigint els treballs d'excavació (Or�la et alii , 2005, 351, n.1). S'emprengué en

aquest moment una renovació metodològica que afectà principalment el sistema

de registre introduint diverses aplicacions informàtiques, tals com el software pel

registre estratigrà�c i pel material grà�c.

La direcció impulsà des de 2003 l'excavació en extensió cap a la part oriental

del forum. S'han excavat �ns a l'actualitat la zona sud-est i est del Capitolium, i

tota l'àrea a l'est del Templet II �ns als límits de la �nca i el camí veïnal. S'han

posat al descobert la continuació, cap el sud, de l'enllosat que ja havia aparegut

als peus del Templet I, i un conjunt d'estructures a l'est del Templet II, encara no

de�nides, a més de la necròpoli que ocupà la zona en època tardana o alt-medieval

(Or�la et alii , 2005, 342, 348).
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Capítol 3

Topogra�a de l'entorn: la costa i

el port de Pollentia

Els accidents geogrà�cs més de�nitoris de l'entorn de la ciutat romana de

Pollentia són dues badies que s'obren al nord-est insular (Figura 1, pàgina 14):

la badia de Pollença, al nord, i la d'Alcúdia, al sud, ambdues amb parts molt

arrecerades i aptes per al fondeig d'embarcacions. Les badies estan emmarcades per

dos conjunts muntanyosos que determinen la geogra�a de l'illa: els darrers estreps

de la serra de Tramuntana, que travessa tota la costa nord-occidental de Mallorca,

limiten la badia de Pollença pel nord i pel sud. Al nord, la península de Formentor es

con�gura com un conjunt d'alts penya-segats, amb �tes altimètriques com el Cavall

Bernat (360 m). Al sud, i separant-la de la badia d'Alcúdia, la península del cap del

Pinar, a l'istme de la qual trobem l'actual Alcúdia i l'antiga Pollentia. Les serres de

Llevant limiten la badia d'Alcúdia pel sud-est. Els relleus de la serra de Tramuntana

tenen a l'àrea més propera a la ciutat altituds menys pronunciades que en els seus

trams nord i central, on s'assoleixen pics de 1445 m (Puig Major, Escorca), 1364

m (Puig de Massanella, Escorca), 1102 m (Puig Tomir, Escorca), 544 m (serra de

Cornavaques, Pollença) i 345 m (Puig de Maria, Pollença). Així, el puig de Sant

Martí, que domina el relleu proper a Pollentia cap a l'oest, fa 250 m i el puig de

Son Fe 260 m. La major cota la representa la Talaia d'Alcúdia, al cap des Pinar,
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amb 444 m (Mascaró Pasarius, 1958, sectors 2, 6 i 7; Matas, 1979, 8-9).

L'istme on s'ubicà Pollentia es troba entre les dues badies, amb molt bona

visibilitat sobre aquestes des d'alguns punts. A més, el conjunt muntanyós del cap

del Pinar, amb la Talaia d'Alcúdia com a punt més alt (444 m), presenta un seguit

de punts estratègics adequats per a l'observació i la vigilància costanera que possi-

blement con�guraren una xarxa de vigilància connectada visualment amb Pollentia

(Coll et alii , 1984, 122-123).

L'emplaçament de Pollentia, doncs, es pot de�nir com estratègic per diverses

raons. D'una banda, el punt on es troba, amb una cota màxima de 14 m.s.n.m.,

ofereix una visibilitat sobre les dues badies i els potencials punts de vigilància del

cap des Pinar, que són bàsics pel control marítim del nord-est insular i dels diversos

ports naturals que s'hi troben, amb un camp visual que abraça des del cap de Ferrutx

(límit nord de les serres de Llevant) �ns al cap de Formentor (límit nord de la serra

de Tramuntana) (Arribas et alii , 2000, 34; Or�la i Arribas, 1997, 63; García Riaza,

2002, 513; Or�la, 2005c, 66; 2007, 88; Or�la et alii , 2008a, 52-53). D'altra banda,

el cert aïllament que proporcionen l'istme i la península di�culten el seu avistament

des de la mar, i faciliten la defensa de la ciutat en cas d'atacs des de l'interior de

l'illa. A més, dues albuferes situades just devant l'istme restringeixen encara més

aquest pas, estrenyent-lo �ns a una amplada menor als 2 km (Coll et alii , 1984,

122-123; Or�la, 2007, 88). Com hem vist1, aquestes característiques estratègiques

tingueren un paper clau en les circumstàncies fundacionals de la ciutat.

A l'entorn de la ciutat hi trobem el conjunt de sistemes de llacuna o albuferes

que acabem d'esmentar, que ocupen en l'actualitat gran part de la zona litoral.

Aquestes són, al nord d'Alcúdia, l'Albufereta, que és visible des de la carretera

Alcúdia - Port de Pollença (Ma-2220), i al sud l'Albufera de Mallorca o Albufera

d'Alcúdia, la zona humida més extensa de Mallorca i que a mitjan segle XIX s'estenia

des dels peus de l'antiga Pollentia �ns les proximitats de La Pobla i de Ca'n Picafort

(Barceló, 1976). Aquest tipus de zones costaneres poden sofrir canvis importants al

1Cf. apartats 1.1.3, pàgina 54, i 1.2, pàgina 56.
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llarg del temps, condicionant en gran manera la con�guració de la costa, com s'ha

comprovat en nombrosos casos (Muntaner, 1980, 30-37; 1985; Goy et alii , 1997, 129-

130; Ferrer, 2005). És per això que, com ja alguns treballs han re�ectit implícitament

(Rosselló Bordoy, 1978, 14-15; Coll et alii , 1984; Aramburu-Zabala, 2005), hem de

tenir en compte que en el passat, especialment en l'època romana, el litoral més

proper a Pollentia i on s'ubicaria el seu port podria haver tingut un traçat molt

diferent a l'actual.

L'anàlisi que a continuació oferim és fruit de la consulta dels diversos estudis

realitzats sobre la geologia i la geomorfologia, i especialment de l'evolució holocena

de l'Albufera de Mallorca, de diferents aspectes de la seva evolució històrica, i de

la seva comparació amb altres casos d'estudis de zones humides relacionades també

amb nuclis de població antics. La majoria dels estudis geològics sobre l'Albufera són

anteriors a mitjans dels anys '90 del segle XX (l'últim article és el de Fornós, 1995),

pel que les conclusions a què aquests arribaren s'han de posar en el seu context

cientí�c i teòric. Fins fa uns anys, els estudis sobre l'evolució de les línies de costa

tenien tendència a donar molta importància a les oscil·lacions del nivell del mar, o

canvis eustàtics, que podien ser de diversos metres en centenars d'anys. Actualment,

però, s'ha matisat aquesta visió, introduïnt altres variables com els canvis isostàtics,

i donant-lis un paper fonamental en l'evolució de les línies de costa a nivell local

(vegeu, per exemple, Lambeck et alii , 2004). A més, s'ha anat posant en dubte

la teoria de les oscil·lacions del nivell del mar, en favor d'un creixement gradual

des de 6000 a. B.P. (Marriner i Morhange, 2007, 152). Així, l'aproximació a la

costa antiga de la ciutat de Pollentia que farem serà tan sols provisional, un recull

de la informació disponible �ns avui, i un punt de partida per al coneixement de

la costa pol·lentina. En aquest sentit, hi ha en marxa per a Pollentia una línia

d'investigació encapçalada per la direcció del projecte d'excavació, i que compta

amb la col·laboració de Cristophe Morhange, especialista en ports antics2.

2Vallés 2008: Christophe Morhange sitúa los puertos de Pollentia y detecta �tsunamis� antiguos,

Diario de Mallorca, 1-VIII-2008.
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En primer lloc, cal recordar les referències que fan alguns autors clàssics als

ports de les Balears romanes, especialment Strabo (63 aC - ca. 20 dC), segons el qual

aquestes illes comptaven amb bons ports, però amb esculls a les seves entrades, pel

que els navegants havien d'anar amb compte en aquests punts (Strab. III,5,I). Les

Baliares eren un punt important dins la xarxa de rutes de navegació del Mediterrani

occidental (Zucca, 1998, 178-180).

Aquestes dades, juntament amb la documentació arqueològica del jaciment,

permeten pensar que Pollentia hauria tingut la funció de �ciutat-port� durant l'An-

tiguitat, moment en què el marítim era el tipus de transport més important (Or�la

i Arribas, 2000; Or�la, 2005c, 70; Riera, 2006, 156-158, 160, 164; Or�la, 2008b,

34). A pesar d'aquests importants indicadors, �ns a l'actualitat no s'han excavat

estructures portuàries a la zona. Juntament amb els ports naturals que ja hem de-

�nit, pensem que els sistemes lacustres d'albufera propers a Pollentia van tenir un

important paper en la con�guració de la zona portuària de la ciutat. Les troballes

fortuïtes i alguns seguiments arqueològics recents indiquen la presència de nombro-

sos materials ceràmics d'època romana dins del que �ns a mitjans del segle XX van

ser estanys del sistema d'albufera. Sembla que aquests materials no apareixen asso-

ciats a estructures, sinó que formarien part de l'estratigra�a d'un fons de port, tal

com ha estat de�nida a Marriner i Morhange (2007).

Els estudis realitzats en zones amb jaciments antics i properes a albuferes,

amb casos similars al de Pollentia, poden ser referents a l'hora d'abordar aquesta

problemàtica, i ens poden donar una idea dels factors que intervenen en l'evolució

dels sistemes d'albufera al llarg de la història i el desenvolupament que han pogut

tenir. Aquests casos paral·lels són, principalment, els treballs realitzats a Dènia,

l'Albufereta d'Alacant i La Picola de Santa Pola, a València (Ferrer, 2005), i a l'illa

d'Eivissa (Schulz i Maass-Lindemann, 1997).

L'aproximació a aquesta evolució des dels punts de vista geològic, històric i

arqueològic ens ajuda a formar una idea del potencial traçat i característiques de

l'Albufera en època romana, i així acostar-nos al paper que va poder exercir envers
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la ciutat romana i el seu entorn pel que fa a la ubicació de zones portuàries, al

condicionament de l'ocupació del territori, i l'explotació d'aliments i de matèries

primeres.

3.1 Geologia i geomorfologia del territori

El terme d'Alcúdia i la zona circumdant constitueixen la unitat tectònica d'Al-

cúdia, encavalcant segurament sobre la unitat d'Alfàbia-Es Barracar, sempre amb

una geometria nord-est�sud-oest, i en direcció sud-est�nord-oest. Les elevacions

que hi trobem es formaren en el Juràssic: puig de Sant Martí, Son Fe i la major part

del cap del Pinar. Del Terciari i del Miocè provenen conglomerats, calisses i arenis-

ques. Ja en el Quaternari, trobem formacions pleistocenes de marès (sorrenques) a

Tacàritx (costa nord d'Alcúdia), Alcanada (sud-est d'Alcúdia) i en general a l'istme

de la península del cap des Pinar, a més d'alguns punts concrets de la costa nord

de Pollença. En l'Holocè es formà l'àmplia plana enfront a la badia de Pollença,

amb matriu de llims i argiles limolítiques roges, que arriben en alguns punts als 30

m de potència. Entre les badies de Pollença i d'Alcúdia a�oren llims més o menys

arenosos amb matèria orgànica; es tracta de sediments dipositats per cursos �uvials

que desemboquen a les badies, relacionats amb les albuferes d'aquesta zona (ITGME

1991, 31-38).

Llevat de la plana enfront a la badia de Pollença, la resta de la zona són

sediments calissos del Mesozoic afectats per la tectònica d'imbricació que afecta el

modelatge de tota la serra de Tramuntana. Com hem dit, els relleus més elevats

els trobem cap a l'oest amb altituds entorn als 1000 m, mentre cap a l'est són de

menor entitat (444 m per la Talaia d'Alcúdia), amb brusc descens cap el mar, on

trobem sovint penya-segats, sobretot al cap del Pinar i a la península de Formentor,

únicament interromputs per les desembocadures de torrents, que formen petites

cales. Sobre aquests sediments calcaris són freqüents els rasclers i les dolines.

Els sediments llimosos i argilosos quaternaris entre Alcúdia i Pollença formen
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Figura 3.1: Vista aèria general de l'Albufera des de la badia d'Alcúdia (sud-est).

una plana amb algunes ondulacions poc importants, travessats en sentit nord-oest�

sud-est per la xarxa �uvial formada per torrents que drenen el relleu de la serra.

A la badia de Pollença i al nord-oest de la d'Alcúdia es troben depòsits lacunars

de maresmes i cordons de dunes eòliques que �anquejen la platja actual, com la

Gola (Pollença), l'Ullal (Pollença), l'Albufereta d'Alcúdia i l'Albufera de Mallorca

(ITGME 1991, 49-50). Pel seu caràcter més dinàmic i per la relació que han tin-

gut aquests tipus de zones litorals amb els ports al llarg de la història (Marriner i

Morhange, 2007), farem especial esment a les albuferes de l'entorn de Pollentia.

3.2 L'Albufera de Mallorca, clau per entendre l'en-

torn de Pollentia. Materials per al seu estudi

Al sud de Pollentia i del municipi d'Alcúdia es troba l'Albufera de Mallorca,

una àrea margino-litoral de gran extensió i la més important de l'illa, que arriba per

l'interior gairebé �ns a la carretera Palma-Alcúdia (Ma-13A), pel sud a Son Sant

Martí i prop de Ca'n Picafort, i cap al nord al Port d'Alcúdia, on a mitjan segle XX

se'n va dessecar gran part per a urbanitzar la zona, actualment un dels principals

nuclis turístics de la illa.

164



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

Tot i la fama de zona humida i insana que té l'Albufera, aquesta sempre ha

estat una zona atractiva econòmicament. D'una banda, ofereix una àmplia varietat

de recursos naturals, que comprenen des de la caça d'aus aquàtiques (àguila pei-

xetera, el coll-blau, la fotja, l'arpella, la polla d'aigua, l'agró, el corb marí) �ns a

la fusta de la gran diversitat d'arbres i canyissos que creixen en el bosc de ribera,

passant per la no menys important pesca d'animals aquàtics, com anguiles o llises

(Picornell, 1985; Massutí et alii , 2005, 4). D'altra banda, els seus terrenys són, com

veurem, potencials terres de conreu.

Es tracta, en resum, d'un lloc que ofereix àmplies possibilitats econòmiques.

Podem contraposar aquest potencial a les indicacions de l'arquitecte i tractadista

romà Vitruuius, que recomana que no es construeixin ciutats en llocs pròxims a

llacunes (De arch. I,4). Aquesta albufera ofereix una àmplia gamma de recursos

naturals, i ocupa gran part del litoral pol·lentí, pel que parlar de la línia de costa

i de l'ocupació del territori en època romana implica fer referència a l'evolució i

morfologia de l'Albufera.

3.2.1 Formació geològica de l'Albufera

Els principals elements que de�niran l'actual Albufera es formaren durant la

glaciació del Riss (200.000-180.000 a. BP). La recessió marina que es produeix

provoca l'emersió de les sorres del fons marí que, a causa de l'acció eòlica provinent

del sud-oest, formaran amplis sistemes dunars que s'estendran per aquesta zona,

ocupant gran part de la badia d'Alcúdia i de la seva marina (Cuerda, 1975, 54-55).

Aquests arriben en l'actualitat als 15 m de potència, estan molt cimentats i a�oren

en diverses zones, com a l'istme d'Alcúdia, sobre el qual s'assenten tant l'antiga

ciutat de Pollentia com la moderna Alcúdia, i que arriben a la zona del teatre romà,

on recents excavacions arqueològiques han documentat aquestes dunes (marès) com

a roca mare del jaciment (Puig Palerm i Or�la, 2002 inèdit). El teatre, de fet, està

excavat en aquestes dunes holocenes. D'altra banda, les trobem també en el massís

de Son Fe, entre Ca'n Vauma i Sa Cortera, on tenen 13 m d'altura, i també a la
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zona de Sant Martí - Santa Eulàlia, on penetren 2,5 km terra endins respecte a la

costa actual (Muntaner, 1980, 36; 1985).

Aquestes formacions con�guraran tant la base com el límit de l'Albufera origi-

nària, que estaria relacionada amb les dunes localitzades a la zona de Santa Eulàlia

(Figures 3.2 i 3.3) (Muntaner, 1980, 36). Altres autors relacionen la restinga d'a-

questa albufera tirreniana amb les restes de dunes ja localitzades per Muntaner a

les Puntes/Ca'n Picafort i a l'oest de l'Estany dels Ponts, poc cimentades, i amb

les del teatre romà. l'Albufera tindria en aquests moments sortida al mar a través

d'una gola, situada aproximadament on actualment desemboca el Canal Siurana

(s'Oberta). Restes dels dipòsits lacustres d'aquesta albufera serien observables avui

dia a l'extrem sud, Ca'n Serra, prop de les Puntes (Fornós, 1995, 132; Goy et alii ,

1997). De fet, el mateix Muntaner ja apuntà que aquestes dunes podien tenir relació

amb una antiga restinga (Muntaner, 1980, 35).

Figura 3.2: Evolució de l'Albufera durant l'últim i present Interglaciar. Font: Goy et

alii , 1997, 131, �g.3. Es poden observar al nord-est, entre el �Lago Grande� i el �Teatro

Romano�, les �etxes litorals successives de la zona del Port d'Alcúdia.

La con�guració de l'Albufera durant el Present Interglacial o Flandrià és la
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que més ens interessa, ja que és en aquest punt quan adoptarà una forma i extensió

semblants a les que podem observar avui en dia. D'una banda, en aquest moment de

l'òptim Holocè o màxim de la transgressió �andriana aquesta zona humida assoleix la

seva màxima extensió cap a l'interior insular. Així, arribaria �ns a les proximitats

de l'actual La Pobla i l'ermita de Crestatx, el Pont Gran, s'Amarador, Son Sant

Martí i, el més rellevant per a nosaltres, els entorns del teatre romà i el cementiri

d'Alcúdia (Muntaner, 1980, 31; 1985, 7), és a dir, les proximitats del jaciment de

Pollentia.

La situació de la restinga originària de l'Albufera �andriana no està clara.

Segons Muntaner, es trobaria mar endins respecte de l'actual, ja que en el sondeig

realitzat a la platja (on està el canal de presa d'aigua de la central tèrmica d'Es

Murterar) des dels -2.0 m es van travessar formacions marines-lacunars, i als -12.5

m va aparèixer la calcarenita o marès que els serveix de base. Això indicaria que en

aquest punt hi va haver una albufera que depassava els límits de l'actual, ocupant

part del que avui en dia és el mar (Muntaner, 1980, 36). En canvi, Goy et alii (1997)

documenten una restinga paral·lela a la costa actual, a uns 750 m terra endins, que va

des de Ca'n Picafort �ns al Port d'Alcúdia. Aquesta es superposa a un nivell de platja

(0 m), té una altura de �ns a + 3 m.s.n.m., i està coberta per dunes recents. També

Fornós, a la il·lustració que reproduïm aquí (Figura 3.3), re�ecteix aquesta restinga

(Fornós, 1995, 55). L'anàlisi sedimentològic d'aquesta restinga permet conèixer la

seva evolució i les cronologies dels canvis del nivell de la mar durant el Flandrià, que

coincideixen amb els moments clau de la transgressió �andriana a nivell mundial.

Així, el nivell marí sembla començar a augmentar globalment entorn a 17.200 a. BP,

amb màxima acceleració entre 9000 i 6500 a. BP, i des de 6000 a. BP va començar a

disminuir (Pardo, 1990, 104-105). D'altra banda, les dades de Goy et alii indiquen

que en la zona que comprèn aquest treball, el nivell marí va augmentar �ns als 7100

a. BP, per després progradar �ns a 6500 C14 a. BP, moment en què s'estabilitza i

comença a descendre suaument amb lleugeres oscil·lacions �ns a l'actualitat; aquest
descens quedaria re�ectit en l'existència de dos sistemes de �etxes o barres litorals
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(restingues) a la zona del Port d'Alcúdia (Figura 3.2) (Goy et alii , 1997, 132).

Figura 3.3: L'Albufera en la seva situació actual, anterior a les grans transformacions dels

segles XIX i XX. Font: Fornós, 1995, 56, �g.9.

3.2.2 Factors que intervenen en l'evolució holocena i histò-

rica

Una vegada de�nida la formació geològica de l'Albufera durant el Quaternari,

i esbossat així el traçat que aquesta podria haver tingut, passarem ara a descriure

els elements que condicionen la seva evolució i que la de�neixen, seguint en part

l'anàlisi crítica dels factors que intervenen en els canvis del nivell del mar fet per

Pardo (1990, 88-99). El nivell marí és un factor clau per a conèixer l'altura de la

columna d'aigua de l'Albufera. Aquest té molta relació amb l'eustàsia (o canvis

del nivell dels oceans), però per de�nir el nivell marí en el passat per a una zona

concreta hem de creuar les dades aportades per l'eustàsia amb els de la isostàsia (o

canvis geològics produïts en l'escorça terrestre). Hem de tenir en compte també els

processos al·luvials i de formació de dipòsits de vessant, ja que de�niran els límits
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més o menys precisos de la zona inundada, així com la meteorologia, que de�neix

processos de menor abast, però relativament freqüents.

3.2.2.1 Els canvis eustàtics

Els canvis eustàtics són conseqüència d'un canvi del volum de l'aigua en el

conjunt de l'oceà o en part d'aquest. És evident que les albuferes tenen una estreta

relació amb el mar, i per tant el nivell d'aquest condiciona el seu, i conseqüentment

la seva salinitat, encara que aquest aspecte depèn també del règim hidrogrà�c de

la pròpia albufera. Així, les oscil·lacions del mar en època històrica són un punt

important a l'hora de de�nir els possibles límits de les zones lacustres margino-

litorals, la seva profunditat mitjana i la d'alguns punts concrets (estanys), i �nalment

els seus usos potencials.

Com ja hem comentat, la documentació i l'anàlisi de dues �etxes litorals pa-

ral·leles, situades a la zona del Port d'Alcúdia, són cabdals per a l'estudi de les

oscil·lacions marines. Aquestes �etxes litorals es van formar al llarg de la suau

recessió del nivell del mar des de 6000 a. BP �ns a l'actualitat, i a causa de les os-

cil·lacions marines. Aquestes oscil·lacions van provocar períodes d'alt nivell relatiu

del mar, dels quals Goy et alii ens en proporcionen les datacions per C14 de terrasses

marines (Taula 3.1) (Goy et alii , 1997, 134). A les oscil·lacions del nivell marí s'hi

refereix també Muntaner (1980, 37, taula 2.1.-V), que xifra les altituds d'aquestes

segons estudis fets en les costes atlàntiques de França per G. Delibrias i M.T. Guilc-

her3. A pesar de la diferència geogrà�ca, els períodes, grosso modo, coincideixen

en part amb les dades proporcionades per Goy et alii (Goy et alii , 1997, 134). La

comparança entre les dues informacions i el càlcul en anys respecte de la nostra Era

de les dates en C14 proporcionades per Goy et alii les oferim a la Taula 3.1.

Encara que sigui a grans trets, doncs, les oscil·lacions proposades per ambdós
autors coincideixen, i hem de tenir en compte que són estudis fets en territoris

3Delibrias, G. & Guilcher, M.T., 1971: The Sea Level on the Atlantic Coast and The Chanel

For the Last 10.000 Years by the 14C Method. Quaternaria, XIV, citat a Muntaner, 1980.
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Goy et alii , 1997 Muntaner, 1980

Anys BP Anys segons la Era Períodes Niv. mar respecte l'actual

4430 ±110 2600-2350 aC 2500-2000 aC +4 a +1 m

2000-1500 aC −2 m

3005 ±90 1150-950 aC 1500-1000 aC +3 m

700-300 aC −1 m

1780 ±200 30 aC-370 dC 300 aC-500 dC +3 m

700 dC +1 m

495 ±70 1385-1525 dC 900-1200 dC +3 m

Taula 3.1: Comparació de les datacions en les oscil·lacions de nivells marins i les seves

magnituds entre Goy et alii (1997) i Muntaner (1980).

diferents: mentre el de Goy et alii és per a Mallorca, el que recull Muntaner és per a

l'oest de França. Així i tot, la Taula 3.1 ens dóna una idea del nivell que podria haver

assolit el mar en cada època. Veiem, doncs, com en època romana (que emmarquem

entre els segles I aC i IV/V dC) les dues fonts coincideixen en un nivell del mar

més elevat que l'actual, que podem xifrar, a efectes tan sols orientatius �ja que les

dades en qüestió es refereixen a l'oceà Atlàntic i no al mar Mediterrani�, en uns

+3 m.s.n.m.

Tot i això, estudis recents a la costa tirrena d'Itàlia contradiuen aparentment

aquestes datacions: a partir de l'estudi d'un conjunt de piscinæ (piscifactories)

d'època romana s'ha intentat deduir el nivell del mar a 2000 a. BP (Lambeck et

alii , 2004). Aquest tipus de construccions necessitava estar al nivell del mar per

a permetre l'entrada i circulació d'aigua marina, pel que en principi poden indicar

el nivell marí en el moment de la seva construcció; aquestes dades, juntament amb

la ponderació dels canvis isostàtics de la zona, haurien de possibilitar la de�nició

del nivell marí de l'època. El resultat al que ha arribat aquest estudi és que a

2000 a. BP el mar estava a −1, 35 m respecte el nivell actual. Aquesta xifra no
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Estanys Prof. estanys s.XIX Prof. estimades època romana

Mitja Màxima Mitja Màxima

Estany gran 0,44 0,85 3,44 3,85

Estany dels Ponts 0,60 2,23 3,60 5,23

Estany de Baix 0,30 3,30

Estany de les Puntes 0,30 3,30

Taula 3.2: Profunditats dels estanys deduïdes del plànol d'A. López, i estimació de les

profunditats durant la �transgressió romana�. Dades per a les profunditats del segle XIX

extretes de Muntaner, 1980, 32 (Mesures en metres).

solament s'allunya de les proporcionades pels estudis geològics comentats, realitzats

a Mallorca i a la costa atlàntica, sinó que les contradiu. Com ja hem esmentat4,

actualment els estudis tendeixen a tenir més en consideració els fenòmens isostàtics

locals que no els eustàtics globals.

Les dades aconseguides pels estudis locals apunten, tanmateix, cap a una

transgressió marina en època romana, que elevaria el nivell de l'aigua de l'Albufera

�ns al punt de fer-la navegable segurament a molts punts. Les dades que extreu

Muntaner sobre profunditats dels estanys (Muntaner, 1980, 32) del plànol del pro-

jecte de desecació d'Antonio López, de 1853-59, i que re�ecteix en gran part l'estat

de l'Albufera abans de les grans dessecaciones del segle XIX, ens serveixen per a

fer-nos una idea d'aquesta navegabilitat. Tenint en compte que la profunditat ne-

cessària per a la navegació de vaixells en època romana és d'uns 2/3 m (Gianfrotta

i Pomey, 1980, 277), si sumem a les profunditats del segle XIX l'elevació atribuïda

a la tansgressió d'època romana, veiem com els estanys adquireixen una profunditat

que els fa en gran part navegables (Taula 3.2).

L'Estany de Sepólver, Gran, o Major, el més pròxim a Alcúdia i Pollentia,

tindria segons aquest càlcul uns 3.5 m de profunditat, mentre l'Estany dels Ponts,

4Cf. apartat 3, pàgina 161.
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encara avui en dia el més profund, arribaria a uns 5 m de profunditat màxima i 3.5

de mitjana. Al costat d'aquestes dades, hem de tenir en compte els factors isostàtics,

que tot just analitzarem.

3.2.2.2 Els canvis isostàtics

L'eustàsia o canvi del volum de l'aigua marina no aporta precisió respecte a

la con�guració de la costa si no tenim en compte també els canvis isostàtics que

han tingut lloc en cada zona estudiada. Això prèn especial rellevància en el moment

que el litoral estudiat, ocupat en la seva major part per albuferes, es troba a la

conca de subsidència de La Pobla. La zona central de l'Albufera propera a la costa

ha sofert processos d'enfonsament, relacionats també amb la tectònica del conjunt

muntanyós de Son Fe (Muntaner, 1980, 37). Encara que el coneixement precís

d'aquests processos seria clau per a de�nir el nivell marí en èpoques passades, no

disposem d'estudis que els de�neixin, alhora que desconeixem �ns a quin punt han

estat tinguts en compte a la bibliogra�a consultada.

Pel que fa als canvis isostàtics que podriem quali�car de signe positiu, les

aportacions al·luvials arriben a través dels torrents de Sant Miquel i de Muro, que

recullen l'aigua de la conca hidrogrà�ca que cobreix el vessant sud central de la

serra de Tramuntana, el Pla de La Pobla, el centre de Mallorca (Sineu, Montuïri,

Pina, Sencelles) i �ns a Santa Maria del Camí; en total, uns 110 km2 de superfície,

més o menys la meitat de l'illa. L'aigua que aquesta conca aporta representa la

meitat de l'aigua dolça que arriba a l'Albufera. El moment en el qual aquestes

aportacions foren més importants va ser durant el Pleistocè, però en època holocena

la seva importància rau en que han anat cobrint zones del sistema d'albufera que per

aquesta raó són avui dia emergents, de manera que reduïxen l'extensió de l'Albufera

per l'oest (interior), que és per on arriben aquests torrents (Figura 3.2) (Muntaner,

1980, 33). Aquest procés és similar al de la formació de deltes en contextos �uvials.

Aquestes aportacions al·luvials, doncs, van reblint l'Albufera, sobretot en els

seus marges, però també els materials en suspensió es dipositen a tot el fons. Al
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procés sedimentari hi hem d'incloure també la sedimentació orgànica, pròpia d'una

zona humida amb gran riquesa ecològica. Així, l'estudi de Burjachs et alii (1994)

ha permès conèixer les taxes de sedimentació del fons de l'Albufera des dels 7000 a.

BP �ns a l'actualitat. Dels 8 als 5.6 m de profunditat de les mostres, la taxa era

de ±2.97 mm/a., mentre que des de 5.6 a 2.5 m ha estat de ±0.5 mm/a. (Burjachs

et alii , 1994, 204). Amb aquesta taxa sedimentària, si és que aquesta xifra serveix

per als últims 2000 anys, podem inferir que la sedimentació resultant des d'època

romana �ns a l'actualitat pot haver estat d'aproximadament 1 m.

Els dipòsits de vessant són presents a la falda sud del conjunt muntanyós de

Son Fe - Sant Martí. Aquests dipòsits condicionen l'Albufera al nord-oest, i l'han

anat emplenant per aquest costat, pel que la columna d'aigua seria major en època

antiga que en l'actualitat(Figura 3.3).

D'altra banda, Goy et alii (1997: 131 ) (Figura 3.2) localitzen un ventall

al·luvial a la falda del puig de Sant Martí que, encara que en menor mesura, afecta

directament els estanys pròxims a Pollentia, com l'estany Gran (Figures 3.2 i 3.3).

3.2.2.3 Els canvis meteorològics

Encara que ens faltin dades sobre la in�uència hidrològica en el passat, aquesta

no s'ha d'obviar, ja que gràcies a fonts orals sabem que en èpoques recents l'Albufera

pròxima a Alcudia ha experimentat algunes pujades importants del nivell de l'aigua a

conseqüència de fortes precipitacions en els anys '40 del segle XX, i el nivell d'aquesta

no va descendre sensiblement �ns que, anys més tard, es va iniciar el dessecament

i la urbanització del que avui en dia es denomina Port d'Alcúdia. S'ha de tenir en

compte que desemboquen a l'Albufera torrents que recullen aigua d'una gran conca

hidrogrà�ca que abasta gairebé mitja illa (torrents de Sant Miquel i de Muro). Per

tant, hem de considerar l'importància potencial del règim hidrogrà�c, no amb el

supòsit de que aquest condicioni a llarg termini el nivell de l'Albufera, sinó degut

a les oscil·lacions provocades per les precitaciones en un espai relativament curt de

temps (potser d'anys), i les condicions que imposen a l'establiment d'assentaments
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d'un o altre tipus a les zones properes de la zona humida.

3.2.3 Fonts històriques per al coneixement de l'antiga Al-

bufera

Hem vist �ns ara els resultats dels estudis geològics i les possibilitats que

ofereixen. És possible, segons aquests, que en època romana l'Albufera hagués estat,

al menys en part, navegable, degut principalment a les oscil·lacions en el nivell del

mar. A continuació, veurem com les fonts històriques i arqueològiques ens poden

ajudar també a per�lar la con�guració d'aquesta zona en el passat, com es podien

explotar els recursos que ofereixen aquestes zones humides, i la relació dels jaciments

arqueològics i la toponímia antiga amb l'estat del litoral durant l'època romana.

3.2.3.1 Cartogra�a

Com ja hem assenyalat, amb anterioritat a les dessecacions del segle XIX

l'Albufera estava en gran mesura en un estat que podem quali�car de natural. Les

activitats humanes que havien afectat més la seva extensió i morfologia eren les

terres guanyades a la zona humida, denominades la Marjal, i que havien tingut un

creixement bastant ràpid des dels segles XVII-XVIII5. En el segle XIX, diversos

projectes de dessecació afectaren l'Albufera, pel que la cartogra�a anterior a les

desecaciones és una font imprescindible per a veure el resultat de l'evolució natural

de l'Albufera cap als segles XVIII i XIX.

La cartogra�a més antiga de què disposem es remunta a alguns exemplars del

segle XVI, realitzats per Joan Binimelis6. Pel segle XVIII comptem amb abundant

cartogra�a militar, on es reprodueixen amb cert detall els límits de l'Albufera. Pel

que fa al segle XIX, els plànols dels projectes de dessecació re�ecteixen la situació

immediatament anterior a aquestes i entre les seves diferents fases d'obres; entre

aquests, el més interessant és el d'Antonio López, realitzat entre 1853 i 1859, i que ens

5Cf. apartat 3.2.3.2.
6Es tracta del amteix autor de qui ja hem parlat a l'apartat1.3, pàgina 86.
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mostra amb bastant de detall les diferents parts de la zona. Hem de tenir en compte,

abans de res, que els interessos dels cartògrafs que realitzaren aquests documents no

tenen per què coincidir amb els nostres. Els antics cartògrafs posaven més atenció

en els elements del paisatge que tenien un ús directe (poblacions, camins), i no tanta

en boscs o costes (Pardo, 1990, 191-192). Aquestes consideracions s'han de tenir en

compte pel que fa als mapes del segle XVI, però no es poden estendre en la mateixa

mesura per als del XVIII, de caràcter militar. Els interessos geogrà�cs i cartogrà�cs

militars coincideixen en gran part amb els de l'arqueologia: límits de la costa, cursos

�uvials o altituds, entre d'altres, pel que la �abilitat que podem donar-los és prou

alta; a més, com veurem, els diferents mapes coetanis mostren coherència.

Els mapes de Binimelis mostren com en el segle XVI ja estaven con�gurats

els principals estanys que existien en el segle XIX (Figura 3.4). El conjunt es comu-

nicava amb el mar a través d'una gola al nord-est de l'Estany dels Ponts, i aquest,

mitjançant un canal, amb la Gran Albufera. No s'aprecien canals entre els estanys

petits i els estanys grans, encara que ja hem assenyalat la poca exactitud d'aquests

mapes en aquest sentit. Aquesta con�guració seria el resultat del descens del nivell

del mar durant o després de la baixa Edat Mitjana, com hem pogut veure en el

quadre comparatiu de les oscil·lacions del nivell del mar (Taula 3.1, pàgina 170), i

podria tenir relació amb l'evolució del poblament a la zona d'Alcúdia en aquesta

època (Domingo et alii , 2002).

Als mapes del segle XVIII (Figura 3.5) (Ballester, 1753 i 1754; Despuig, s.

XVIII) s'hi aprecia l'Estany dels Ponts comunicat amb el mar a través d'un gola en

el seu cantó nord-est, i creuat transversalment a la meitat i a la mateixa gola pel

que poden ser o bé guals o bé, més probablement, els ponts que li donarien nom.

Al nord, un altre estany bastant gran, l'Estany Major, o de Sepólver, que ocupa

gran part del territori entre la gola i la població d'Alcúdia. A l'est, un petit estany,

que sembla que �ns al segle XIX va ser conegut com Estany de Santa Anna, molt

pròxim a l'antiga Pollentia i al nucli, poblat durant l'Edat Mitjana, de Santa Maria

de la Torre (Domingo et alii , 2002, 71). Aquest petit estany es comunica amb el
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Figura 3.4: Mapa de Joan Binimelis representant la zona d'Alcúdia amb els estanys de

l'Albufera (segle XVI). Font: Arxiu Municipal d'Alcúdia.

Major a través d'una sèrie d'estanys menors, intercomunicats per canals, al costat

de la restinga. Sobre aquesta restinga sembla haver-hi un altre estany, també petit,

però incomunicat de la resta. Els mapes, del segle XIX, dels projectes de dessecació

de l'Albufera re�ecteixen una con�guració de la zona semblant a la dels del segle

XVIII, que s'ha mantingut a grans trets �ns entrat el segle XX.

Posteriorment al segle XVI, després de l'última oscil·lació positiva del mar,

l'Albufera s'hauria con�gurat en cinc estanys: l'Estany dels Ponts, el Major i el

de Santa Anna, pròxims a Alcúdia, a més de l'Estany de Baix i el de Les Puntes,

ja dins la Gran Albufera. Aquests estanys es comunicaven en general a través de

sèquies i, pel que hem vist, eren prou estables, ja que des del segle XVI �ns als

XIX i XX han mantingut grosso modo la seva ubicació, i tampoc sembla que la seva

extensió hagi variat molt. Així doncs, l'estat �natural� de l'Albufera entorn a Alcúdia

en època moderna i contemporània arriba als peus de l'antiga Pollentia i l'ermita

176



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

Figura 3.5: Plànol del terme d'Alcúdia segons Juan Ballester (1754). Hi podem observar

l'extensió dels diversos estanys i l'Albufera, i la gola d'aquesta per l'Estany des Ponts.

Font: Arxiu Municipal d'Alcúdia.
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de Santa Anna, i ocupa tota la zona entre el puig de Sant Martí i l'actual Port

d'Alcúdia, en forma d'un conjunt d'estanys i basses, intercomunicats normalment

mitjançant canals i sèquies, realitzades pels humans per a sanejar l'aigua i explotar

agrícolament els terrenys. Aquesta extensió moderna l'hem de considerar sempre

menor a la que tindria en època romana, degut, d'una banda, al descens general del

nivell de l'Albufera (relacionat amb els canvis eustàtics) (Goy et alii , 1997, 132) i, de

l'altra, a l'estadi menys desenvolupat de la sedimentació i les aportacions al·luvials
(canvis isostàtics).

3.2.3.2 L'Albufera i els humans en la història

No tenim constància de quin va ser exactament el moment en què es va co-

mençar a explotar d'una manera o altra l'Albufera, però aquesta riquesa que hem

descrit degué ser apro�tada des de temps primerencs pels pobladors prehistòrics de

l'entorn (Hernández Gasch, 1998, 17). En època romana, Plinius, en la seva Na-

turalis Historia, dóna diversos noms d'aus que s'obtenien de les Balears: el corb

marí, el buteo (un tipus de falcó) i el uibio (grua petita) es consumien localment,

mentre que el porphyrio (potser es tracta de la garça) era exportat a Roma (Plin.

X,68,133; X,69,135 i XI,44,122) (Zucca, 1998, 175). Donada la seva riquesa ecològi-

ca, algunes d'aquestes aus podien procedir de zones d'albufera (corb marí) o passar

puntualment durant les seves migracions (porphyrio, grua). De l'època musulmana

(902-1229 dC.) ens en queda el seu propi topònim, que prové de l'àrab Al-buhaira,

�l'estany�, diminutiu de bahr, �(el) mar�7 (OnCat II: 91-92).

En el segle XIV l'explotació es feia a través d'arrendaments, mitjançant la

pesca i la caça de diversos tipus d'anguiles, peixos, fotja i altres aus. També la

gola de l'Albufera era un lloc privilegiat per a la pesca, ja que era l'únic lloc per on

podien circular els peixos entre el mar i la llacuna. Aquests productes es venien a

7En la pronunciació popular local pren sovint la forma �sa Bufera�, substituint l'article àrab

(al-) pel català salat �sa�, no sabem si per coneixement originari bàsic de l'àrab o més aviat pel

contrari (Canyelles et alii , 2003, 29).
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la vora dels estanys, i eren transportats als pobles i a la ciutat de Mallorca8 (actual

Palma). Encara que l'Albufera era legalment de propietat privada, els habitants

dels pobles dels voltants continuaven utilitzant-la per a la pesca, caça i pastura del

bestiar, el que va provocar la queixes dels senyors i la prohibició reiterada de l'ús

comunal d'aquesta zona (Mas Forners et alii , 1999, 261-263).

Pel que sabem, �ns als segles XVII-XVIII l'Albufera va romandre més o menys

en el seu estat natural, però va ser durant aquests segles quan l'activitat humana

va començar a pressionar sobre l'espai de l'Albufera i es va iniciar la dessecació dels

marges entre aquesta i la terra ferma. Es guanyava així terra a la zona humida

dessecant-la en petites parcel·les, denominades �veles�, i deixant canals d'irrigació

entre aquestes, el que feia molt rendibles aquestes terres, ja que disposaven d'aigua

dolça tot l'any i en abundància. Aquesta terra guanyada a la llacuna, que el 1722 ja

ocupava 145 ha, es denomina encara avui dia �sa Marjal�, i es concentra especialment

a la zona de La Pobla (Barceló, 1976, 37; Canyelles et alii , 2003). El mateix sistema

de dessecació per a guanyar terrenys a l'Albufera sembla que es va utilitzar a la zona

d'Alcúdia, encara que en menor escala, segons fonts orals. Es construïen marges

dintre de la zona humida, que posteriorment s'emplenaven amb terra, a la manera

de les veles de La Pobla9.

Amb les iniciatives de dessecació del segle XIX, els humans van pretendre

modi�car radicalment l'Albufera, amb l'objectiu de combatre el paludisme i, evi-

dentment, amb un interès econòmic al darrere per la creació de nous terrenys de

cultiu. En 1798 es va fer una primera proposta de dessecació per part de la Societat

d'Amics del País de Mallorca i Alexandre de Canterac, que va xocar amb l'oposició

de la gent de la vil·la de La Pobla, que veia la pèrdua del dret a l'ús comunal sobre
l'Albufera, a més del risc que s'assequessin els pous (Barceló, 1976, 11; Canyelles et

alii , 2003). Aquest fet assenyala el potencial econòmic, sobretot pel que fa a caça i

pesca, de la llacuna. Ja en el segle XIX, i després d'alguns projectes de dessecació

inconclusos, es van construir, amb el projecte d'Antonio López, redactat el 1853,

8Sobre la forma del topònim a l'edat mitjana, vegeu Bibiloni, 1979.
9Comunicació oral de Rosa Arrom Gual, nada a Alcúdia el 1931.

179



Bartomeu Vallori Márquez

dos canals que reconduïen els torrents de Sant Miquel i de Muro, drenant les aigües

estancades i donant-los sortida directa al mar. El projecte es va abandonar el 1856,

però el 1859 Juan M. de Villaverde el va reprendre, modi�cant-lo: aquesta vegada

s'unien els dos torrents en un sol canal que desembocava al mar. Així, el 1863 s'-

havia construït el Gran Canal, que desembocava a s'Oberta o Pont des Anglesos.

Aquest mateix any es va concedir l'explotació de l'Albufera a la New Majorca Land

Company, constituïda ad hoc amb capital britànic, i que continuà amb el projecte

de dessecació. El 1871 ja s'havien dessecat 2149 ha, de les quals només en serien

apro�tables unes 400 a causa de la progressiva salinització dels terrenys, mentre

que la resta es van abandonar al seu estat natural d'estancament (Barceló, 1976,

12; Picornell, 1985, 8-12; Canyelles et alii , 2003, 37-38). Les evidències d'aquest

gran projecte es poden apreciar encara avui dia tant en fotogra�a aèria com des de

l'interior de l'Albufera, en forma de canals envaïts per la vegetació i parcel·lacions
inundades. L'aigua provinent dels torrents és canalitzada a través del Gran Ca-

nal �ns al mar, i només en casos de marea alta part d'aquesta entra a la resta de

l'Albufera. Així, la imatge de l'Albufera en l'actualitat està molt condicionada per

aquestes obres de dessecació i de canalització del segle XIX (Figura 3.1, pàgina 164).

3.2.3.3 Jaciments arqueològics i toponímia

La zona d'Alcúdia és especialment rica en jaciments arqueològics d'època tala-

iòtica i romana, a més de la ciutat romana de Pollentia, sens dubte el més important

de tots. L'ús de la carta arqueològica d'Alcúdia i de diversos treballs dedicats al

poblament de la zona en època talaiòtica, romana i medieval ens serviran per a

localitzar una sèrie de jaciments, propers a l'Albufera i a la costa. Alguns topònims

(March, 1985) també contribuiran a aquesta delimitació, certi�cant la freqüentació

d'algunes zones a l'Antiguitat. Hem de ressaltar abans de res que no trobarem cap

jaciment terrestre que estigui situat per sota de la cota dels 5 m actuals (Coll et

alii , 1984); els jaciments ens ajuden d'aquesta manera a de�nir l'extensió de la zona

no inundada (Figura 3.6). Farem l'anàlisi dels jaciments per zones, començant per
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la més propera a Pollentia, continuant pels jaciments situats a l'istme d'Alcúdia, i

acabant per la zona del massís de Son Fe.

Pollentia apareix envoltada per un conjunt de necròpolis d'època imperial, i

que ens de�neixen tant els límits de la ciutat com les zones que en època romana

(almenys, imperial) no estaven cobertes per aigua. Entre aquestes, les que més

ens interessen per la seva proximitat al mar i a l'Albufera, i perquè són les millor

conegudes, són les situades al sud i sud-est de la ciutat (Figura 3.6). Es tracta de les

de Ca'n Fanals (segles I-II dC; Llabrés i Isasi, 1934; Almagro i Amorós, 1953-54), la

Solada i Ca'n Troca, aquesta última possiblement medieval (Arribas et alii , 1973,

26-28; Or�la i Arribas, 2000, 44-48).

Les notícies de troballes arran d'obres de construcció modernes a la zona del

Port d'Alcúdia són nombroses, encara que poques s'han realitzat o s'estan realitzant

sota seguiment arqueològic. Així, coneixem per fonts orals la troballa de materials

romans en diversos solars, que és possible que en època romana formassin part de la

zona navegable de l'Albufera. El seguiment arqueològic que es realitzà10 el 2007-2008

en un solar molt pròxim als anteriors (Figura 3.7, cantó entre els carrers Mar i Estany

i Corall), ha pogut documentar un nivell d'aproximadament 2 m de potència, format

majoritàriament per llims i argiles (llot), que cobreix tot el solar i és de color grisenc

(Munar i Sastre, 2010). Es tracta probablement d'un antic fons de port. En aquests

nivells, s'hi ha trobat abundant material romà d'entre el segle I aC i �nal del I dC.

(ceràmica de vernís negre, sigillata itàlica), el que es podria interpretar com les restes

del fons d'un port, dipòsits fruit de la pròpia activitat portuària (Munar i Sastre,

2010), o d'un abocador. El nivell de llot és assimilable a un dels nivells que descriu

Muntaner per a la resta de l'Albufera: els sediments marins-lacustres del Flandrià,

superposats a un nivell de calcarenites que tenen la base a −6 m (Muntaner, 1980,

37). A més, es pot relacionar el poc que sabem de moment sobre aquest nivell

amb una de les fàcies característiques en l'evolució dels ports mediterranis antics,

10Aquest seguiment fou dirigit per Sebastià Munar Llabrés i Miquel Àngel Sastre Vanrell, ambdós

col·laboradors del projecte d'excavació de Pollentia.
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Figura 3.6: Zona propera a Pollentia amb les principals informacions de traçat de l'Albu-

fera aconseguides i situació dels jaciments més importants.
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de�nides i descrites per Marriner i Morhange, l'Ancient Harbour Facies (AHF),

constituïda per argiles plàstiques, i que pot incloure artefactes arqueològics, indicant

l'ús del port i la costa com un gran abocador (Marriner i Morhange, 2006; 2007,

175-180).

Figura 3.7: Plànol del Port d'Alcúdia amb la situació del solar on es realitzà el seguiment

arqueològic del 2007-2008, on es trobaren les restes de fons de port d'època romana.

El fet que no es trobin en aquests nivells materials posteriors al segle II dC

(com per exemple terra sigillata africana, abundant a la ciutat de Pollentia, Munar

i Sastre, 2010) ens pot estar indicant la reculada de l'Albufera en aquesta zona, a

causa de la possible regressió marina després de la transgressió d'època romana11

(datada en 1780 ± 200 a. BP, és a dir entre el 30 aC. i el 370 dC.) i també

a la sedimentació fruit de les activitats portuàries (argiles, detrits, abocaments)

i de les aportacions al·luvials, que haurien contribuit també a la reducció de la

columna d'aigua. D'aquesta manera, la paulatina regressió marina provocaria la

innavegabilitat de moltes zones de l'Albufera, el que provocaria la pèrdua de la

11Cf. apartat 3.2.2.1, pàgina 169.
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funcionalitat portuària de les zones de ribera i el canvi d'ubicació de la zona portuària

(Munar i Sastre, 2010). Això ajudaria a explicar la troballa de restes identi�cables

com fons de port en un àrea relativament àmplia, i la cronologia limitada dels

materials del sediment que hem comentat. Les restes, doncs, podrien correspondre

a diferents moments de l'evolució de l'Albufera i per tant del port romà.

L'istme d'Alcúdia és el que uneix el cap del Pinar amb l'illa de Mallorca, de-

limitat al nord i al sud per les dues albuferes i el mar. Aquesta és l'única via de

comunicació de Pollentia amb l'interior de l'illa i va ser, per tant, el pas obligatori

de la via romana que uniria Pollentia amb la ciutat romana de Palma, encara que

no coneixem el traçat concret ni ha aparegut cap mil·liari; tradicionalment, s'ha

proposat el traçat de l'actual carretera Alcúdia-Palma (Ma-13A) com la fossilització

d'aquesta via (Aramburu-Zabala, 2005). Existeix també un altre camí, anomenat

de Taraina, que, sortint d'Alcúdia i travessant l'istme, es dirigeix al sud vorejant

l'Albufera i el conjunt muntanyenc de Sant Martí i de Son Fe pel seu migdia, al

nord de l'Albufera. En aquest istme s'hi troben diversos jaciments, segurament de

fundació romana, identi�cats com explotacions rurals (uillæ) o instal·lacions rela-
cionades amb un aqüeducte. Aquests jaciments són els dels Quatre Carrerons i les

Comes, al nord, mentre que al sud trobem l'Esgleiassa i Taraina, ambdós propers

a l'Albufera i a cotes superiors als 5 m (Figura 3.6) (Arribas et alii , 1973, 24-25;

Mascaró Pasarius, 1974, 384-385; Arribas, 1978, 146-147; Coll et alii , 1984, 123-127;

Cerdà, 1993, 19-25; Or�la i Arribas, 2000, 44; Aramburu-Zabala, 2005).

El conjunt muntanyenc dels puigs de Son Fe i de Sant Martí emmarquen i

limiten l'Albufera pel seu costat nord-oest. Un conjunt de jaciments en funciona-

ment en època romana evidencien l'ocupació d'aquesta zona, segurament en relació,

entre d'altres elements, amb l'explotació de l'Albufera. Els principals jaciments es

troben als vessants de muntanya, en cotes baixes, relativament pròximes a l'actual

Albufera (Figura 3.6) (Coll et alii , 1984, 125). Dos d'aquests, el Cuitor i el Colom-

bar, són de nova ocupació romana (Mascaró Pasarius, 1974, 384; Aramburu-Zabala,

2005). El topònim del segon sembla provenir d'una forma mossàrab del llatí co-
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lumbare (OnCat, I). El jaciment d'Oriolet12 és un poblat talaiòtic a la falda del

puig de Son Fe, l'ocupació del qual continua en època romana (Aramburu-Zabala,

2005). Cap a l'oest, ja dins el terme municipal de La Pobla, el topònim de l'ermita

de Crestatx (Figura 3.6) té una etimologia clarament llatina amb forma mossàrab

(provinent de claustras, castra, o cristas) (OnCat, I). En aquesta zona, sembla que

són nombrosos els materials ceràmics d'època romana que es troben en superfície,

encara que no coneixem amb més precisió la seva cronologia (OnCat, I). A l'oest

de l'Albufera el topònim Son Fornari i Ca'n Fornari, d'origen llatí (un derivat de

furnum), pot indicar la freqüentació, en època romana, d'aquesta zona (OnCat, I).

Al sud de l'Albufera s'excavà el 1965 una necròpoli d'època romana que es trobava

dins terrenys pantanosos, i que fou datada entre els segles I i II dC (Llabrés-Ramis,

1975, 57; Arribas i Llabrés, 1983, 305-306, 312; Mascaró Pasarius, 1974, 385).

Així, veiem com un conjunt de jaciments d'època romana i de topònims d'o-

rigen romà se situen en l'entorn dels límits del que hauria pogut ser l'Albufera en

època romana. La relació d'aquests amb la zona humida no està clara, però sem-

bla interessant una explotació directa com lloc de caça, pesca i extracció de fusta,

almenys pel que fa als jaciments de vessant de muntanya com són el Cuitor, el Co-

lombar i Oriolet. Depenent de la profunditat que guanyés la columna d'aigua arran

de la transgressió marina, la part interior de l'Albufera podria ser navegable, el que

faria més avantatjosa la ubicació d'aquests jaciments.

3.3 Aproximació a l'Albufera en època romana i

a la ubicació del port

Una multitud d'elements han afectat l'evolució de l'Albufera a l'Holocè, tant

naturals com humans. Entre aquests, els que han tingut un major impacte són els

canvis del nivell del mar i les diverses obres de dessecació i d'urbanització durant

12Segons Coromines, aquest topònim pot provenir del llatí Aureolus (OnCat, I).
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els segles XIX i XX13. La cartogra�a antiga ens ha servit per veure l'Albufera en

un estat natural, si bé aquest pot esser diferent del que tindria en el passat que

estudiem, l'època romana.

Així doncs, les oscil·lacions del nivell marí poden haver variat la profunditat

de les aigües de l'Albufera en diverses èpoques, entre aquestes els segles entorn

al canvi d'Era. La magnitud d'aquest canvi no ha estat especi�cada, però una

dada indicativa són els 3 m per sobre del nivell actual del mar que van arribar les

aigües de l'oceà Atlàntic a l'oest de França durant la transgressió d'època romana

(possiblement entre els segles I aC i IV dC), i que coincideix amb una transgressió

marina documentada a l'Albufera de Mallorca. Aquest augment del nivell del mar

implicaria que els actuals estanys quedarien uni�cats en una llacuna que abraçaria

tota l'Albufera, amb comunicació amb el mar a través d'una gola al nord-est de

l'Estany dels Ponts. A aquesta major superfície respecte al seu estat actual, hi hem

d'afegir una major profunditat, deguda a la mateixa transgressió marina, així com al

menor desenvolupament dels sediments del fons d'albufera que ja hem comentat14.

Amb tot, es tractaria, per als moments de la transgressió marina romana, d'una

albufera en gran part navegable, sobretot en les zones pròximes al mar, on seria

de major profunditat (estanys), i menor a les zones més allunyades i afectades pels

materials al·luvials, a les actuals zones de els Ullalets, el Forcadet, el Patrimoni, Son

Carbonell i Son Sant Joan, totes pròximes a La Pobla, i de poca profunditat (Figura

3.8).

L'actual sortida al mar, situada a l'Oberta, és producte de les obres del segle

XIX i, per tant, no existia a l'Antiguitat. L'antiga gola de l'Albufera, hipotètica

entrada per a embarcacions, estava situada a l'extrem nord de l'Estany des Ponts,

tal com indiquen diversos autors basant-se en estudis geològics (Muntaner, 1980, 32;

Goy et alii , 1997, 132). Aquesta con�guració de la gola es mantenia en els segles

XVIII-XIX, tal com hem constatat a través de les fonts cartogrà�ques.

13Cf. apartat 3.2.3.2, pàgina 179.
14Cf. apartats 3.2.2.1, pàgina 172, i 3.2.2.2, pàgina 172.
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La reconstrucció aproximada que proposem a la Figura 3.8 correspon al mo-

ment màxim de la transgressió marina romana, a uns 3 m per sobre de l'actual

nivell del mar. A pesar de l'augment del nivell marí, la restinga continuaria exis-

tint i separant l'Albufera del mar: en cas contrari, la llacuna hauria rebut molta

in�uència marina, mentre que, pel contrari, sabem que en el segle V aC va pas-

sar de�nitivament a una fase dulci-aqüícola, sense que tinguem constància de cap

fase marina posterior (Burjachs et alii , 1994, 206). La restinga que proposem és

tan sols la �etxa litoral actual i per tant merament indicativa, ja que l'antiga se

situaria segurament més a l'interior, però sempre paral·lela a l'actual. De fet, la

�etxa litoral actual a la zona del Port d'Alcúdia és més ampla que la restinga de

la resta de l'Albufera, pel que podria contenir la restinga antiga (Goy et alii , 1997,

132). Així, la zona inundada ocuparia tot el pla entre Pollentia i la restinga, fent

que l'istme fos més estret que en l'actualitat, com veiem a la reconstrucció (Figura

3.8). Jaciments com l'Esgleiassa, Taraina, el teatre o les diverses necròpolis al sud

de Pollentia romandrien pròxims a la costa de la llacuna.

El límit de l'Albufera continuaria vorejant el puig de Sant Martí i el conjunt

muntanyós del puig de Son Fe, deixant un marge de pendent on se situen els jaci-

ments d'es Cuitor15, el Colombar i Oriolet. Arribats a l'extrem oest, el poc pendent

del terreny fa més difícil marcar uns límits, però segurament la zona humida arriba-

ria prop de l'actual carretera Palma-Alcúdia (Ma-13A), per a continuar en direcció

sud englobant les zones de els Ullalets, el Forcadet, Son Carbonell i Son Sant Joan,

que ja hem comentat que serien menys profundes que la resta de l'Albufera. La

reconstrucció en el límit sud es basa en la que fa Fornós per al Màxim Holocè (1995,

56, �g.9) i està condicionada pels sistemes dunars que probablement formen part

d'antigues restingues.

Pel que fa a l'Albufereta, situada al nord d'Alcúdia, aquesta igualment gua-

nyaria tant en extensió com en profunditat, però la seva delimitació es fa més difícil

15Precisament, com s'aprecia a les Figures 3.6 i 3.8, el jaciment d'el Cuitor es troba just enfront

de l'antiga gola, pel que la seva situació podria estar relacionada, hipotèticament, amb la vigilància

d'aquest punt.
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Figura 3.8: Proposta de reconstrucció del traçat de l'Albufera per a l'època romana entre

els segles I aC i IV dC.
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donada la suavitat i poc pendent del terreny. No tenim tampoc bibliogra�a especí�-

ca ni notícies de cap troballa en aquesta albufera, si bé un dels jaciments catalogats,

les Rocasses, es troba molt proper.

La utilització de llacunes litorals connectades amb el mar com a llocs d'acti-

vitat portuària està documentada des d'antic. Segons Marriner i Morhange (2007),

ofereixen ancoratges molt segurs, però un dels problemes d'aquest tipus de ports

naturals és que, degut al fet que es troben prop de desembocadures de rius (en el

nostre cas, torrents), els sediments dipositats poden formar esculls que facin perillo-

sa la navegació, sobretot en els accessos. Això és precisament el que indica Strabo

(III,5,1) sobre els ports de les insulæ Baliares a l'Antiguitat16. Tot i que aquests

sistemes humits tenien generalment poc calat, en època romana es comptava amb

la tecnologia per a dragar el fons i facilitar així la navegació, encara que això no

signi�ca que s'utilitzessin aquestes tècniques arreu de l'imperi; en cas que el calat

no fos su�cient per a grans embarcacions, es podien utilitzar esquifs per navegar en

aquestes llacunes (Marriner i Morhange, 2007, 159-162).

Muntaner va hipotetitzar com a ubicació del port de Pollentia l'Estany dels

Ponts (Muntaner, 1980, 37; 1985, 7), encara que a la llum de les troballes del Port

d'Alcúdia aquesta ubicació s'ha de revisar, sense que es pugui descartar cap possi-

bilitat. No s'han trobat estructures ni restes d'aquest hipotètic port, però entre el

teatre romà i l'actual moll del Port d'Alcúdia i en els entorns de la rodona d'Ali-

gi Sassu han aparegut recentment materials detrítics que en constituirien el fons17

(Munar i Sastre, 2010). Així doncs, el port romà es podria trobar, a jutjar per les

troballes, dins d'aquesta albufera navegable que, com indica el plànol que adjuntem

(Figura 3.8), arribaria prop del teatre romà i als peus de la ciutat de Pollentia.

És coneguda, a més, la ubicació de teatres romans en llocs visibles d'arribada a les

ciutats, a manera de carta de presentació, com en els casos de Tarraco i Carthago

Noua.

16Cf. apartat 3, pàgina 161.
17Cf. apartat 3.2.3.3, pàgina 181.
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Aquesta zona, doncs, tingué probablement relació amb un punt d'estibament,

fos d'embarcacions de major calat o, en el cas que la columna d'aigua no ho per-

metés, mitjançant esquifs que poguessin navegar en aigües poc profundes (Munar i

Sastre, 2010). Les oscil·lacions del nivell marí podrien incidir en la ubicació del port.

En els moments de regressió marina, disminuiria la profunditat de zones utilitza-

des com a port, pel que s'hauria de desplaçar la zona portuària buscant les millors

zones per desembarcar18. Aquests punts podrien haver estat en algun moment els

desembarcadors coneguts posteriorment com Grau Major i Grau Menor, situats, res-

pectivament, al sud i al nord de l'actual Alcúdia (Figura 3.8). Els canvis d'ubicació

tindrien un re�ex en el registre sedimentari i arqueològic dels estanys actuals.

La ciutat romana de Pollentia s'ubicà en un punt especialment estratègic

des de diversos punts de vista. L'ampla visibilitat sobre les badies de Pollença i

d'Alcúdia, i la possible connexió amb una xarxa de vigilància costanera situada al

cap del Pinar (Coll et alii , 1984, 122-123), suposaven un domini visual de la costa i

del mar (Arribas et alii , 2000, 34; Or�la i Arribas, 1997, 63; Or�la, 2005c, 66; 2007,

88). Aquest lligam es reforçaria amb l'existència de diversos punts potencialment

aptes per al fondeig d'embarcacions, tant pel que fa als graus o ports naturals situats

a nord i a sud de la ciutat, com a l'Albufera. Aquesta última, segons hem pogut

veure a través dels diversos elements que hem analitzat, podria haver estat navegable

en època romana, i haver allotjat un port natural a l'interior19. La ubicació enmig

d'un istme, que uneix el cap des Pinar amb l'illa, i l'existència, a l'entrada d'aquest,

de dues albuferes, donarien un caràcter defensiu a la ciutat respecte de l'interior de

l'illa20, reforçat per l'existència d'algunes elevacions que facilitarien la vigilància del

18Cf. apartat 3.2.3.3, pàgina 183.
19Aquesta és tan sols una hipòtesi que requereix d'una investigació amb més profunditat, empresa

iniciada els darrers anys per la direcció del projecte d'excavació.
20El lloc on es trobava la ciutat era sens dubte estratègic des d'un punt de vista defensiu i de

vigilància costanera, però tampoc s'han de menystenir l'aspecte alimentari, donada la proximitat

amb la plana enfront de la badia de Pollença, potencial terra de cultiu, o amb l'Albufera de Mallorca

(al sud) i l'Albufereta d'Alcúdia (al nord-oest), que oferien una gran varietat de recursos potencials

com la pesca, la caça o la fusta.
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pas, com el puig de Sant Martí (Coll et alii , 1984, 126-127; Or�la, 2007, 88; 2008b,

52-53).
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Capítol 4

La plani�cació de la ciutat

4.1 Primer assentament a la zona

El solar que ocupà la ciutat de Pollentia fou freqüentat ja des d'abans de

la construcció dels primers edi�cis de factura romana i de la seva estructuració

urbana coneguda que, com ja hem tractat1, data del segon quart del segle I aC,

uns 50 anys després de la conquesta romana de les Baliares l'any 123 aC (Or�la i

Arribas, 1997; Or�la et alii , 1999a, 107; Or�la i Arribas, 2000, 58; Or�la, 2000a, 132;

Mancilla, 2004, 141-142; Or�la, 2005b, 133-134, 138; Or�la et alii , 2006b, 135; Or�la

et alii , 2008a, 52; Or�la, 2008b, 27-28). En els estrats d'anivellament previs a la

construcció d'estructures romanes, s'han pogut documentar fragments de ceràmica

de tradició indígena, que, juntament amb altres materials (Equip Pollentia 1993,

242-243; Equip Pollentia 1994b, 219; Sanmartí et alii , 1996, 68), ens indiquen la

freqüentació d'aquesta àrea abans de la instal·lació de la ciutat. L'única estructura

documentada anterior a la ciutat romana sembla que és part d'una construcció

ciclòpea de tipus talaiòtic, trobada durant les excavacions de 1958 al carrer Porticat,

a la zona de la Portella (Arribas et alii , 1973, 103, 151, 161; Fernández-Miranda,

1983a, 16-20). Aquesta estructura indígena està relacionada amb uns dels nivells més

antics documentats al solar de la ciutat, la datació del qual ha tengut repercussions

1Cf. apartat 1.2.2, pàgina 59.
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importants en les teories entorn a la fundació i l'estatus fundacional de la ciutat2

(Mattingly, 1983, 245-246; García Riaza i Sánchez León, 2000; Or�la, 2000a, 132-

134; García Riaza, 2003; Or�la, 2005b, 137-138; García Riaza, 2005; Or�la et alii ,

2006b, 135; Or�la et alii , 2008a, 48-49). Una altra estructura trobada durant la

mateixa campanya al nivell VI del quadre XII, al sud de la casa Nord-oest, consistent

en una �lera de pedres de gran tamany, fou també interpretada com talaiòtica, encara

que pel que fa a aquest element no disposem de datacions, ni tampoc d'imatges

(Arribas et alii , 1978, 191).

Figura 4.1: Construcció ciclòpea trobada a la parcel·la de la Portella. Font:Arribas et alii ,

1973

La primera cronologia atribuïda a aquesta estructura indígena del carrer Por-

ticat i el nivell associat a aquesta (VI) fou del segle II aC (Arribas et alii , 1973,

103; Fernández-Miranda, 1983a, 14, 16-20, 29). Aquesta datació estava sens dubte

2Cf. apartat 1.2.2, pàgina 59.
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in�uïda per la informació proporcionada per Strabo que, com ja hem vist3, assenyala

que Palma i Pollentia foren fundades per Metellus just després de la conquesta del

123 aC; així, es pressuposava que els nivells més antics amb construccions romanes

del jaciment tenien, de per si, un terminus post quem en la data de conquesta de les

Baliares i, per tant, una construcció no romana, com sembla ser el cas d'aquesta,

havia de ser anterior a la conquesta i a la teòrica fundació de la ciutat. La revisió

dels materials d'aquests nivells publicada el 1996 permeté corregir les datacions4

(Sanmartí et alii , 1996, 67-68). Així, el nivell VI, el més antic de la seqüència es-

tratigrà�ca relacionada amb aquesta construcció, s'hauria format entre el 120 i el

80 aC, tot i que l'aparició de materials datables entre els segles IV i II aC en fan

difícil la interpretació. En la dita publicació es suggereix que es tracti del nivell

d'ocupació de l'edat del Ferro, encara en funcionament entre el 120 i el 80 aC, do-

nant així suport �implícit� a la �tesi Mattingly� de que no és �ns els voltants del

80 aC quan s'estructura la ciutat romana tant arquitectònica com urbanísticament5

(Mattingly, 1983, 245-246). D'altra banda, el nivell V, immediatament anterior a

la primera estructura romana de la zona �el mur d'època republicana de carreus

encoixinats� es data entre el 80 aC i mitjan segle I aC (Sanmartí et alii , 1996, 68).

Una qüestió que sorgeix a arrel d'aquestes evidències d'ocupació anteriors a

la ciutat romana és precisament la seva interpretació. Assumint les datacions revi-

sades, existeixen a la Portella uns nivells (VI) i estructures (�cabana� indígena) en

funcionament entre el 120 i el 80 aC, que possiblement es començaren a formar entre

els segles IV i II aC. Entre els materials associats a aquest nivell VI, n'apareixen

d'origen romà com la ceràmica de vernís negre o campaniana A (Sanmartí et alii ,

1996, 67). Això no ens ha de sobtar, ja que és freqüent la presència de materials

romans en jaciments indígenes ja des d'abans de la conquesta romana, com a fruit

dels �uxos comercials del Mediterrani occidental (Or�la, 2005b, 137).

Així, doncs, en aquesta zona de la Portella anteriorment al 80 aC existia una

3Cf. apartats 1.2.1, pàgina 57, i 1.2.2, pàgina 59.
4Cf. apartat 1.2.2, pàgina 59.
5Cf. apartat1.2.3.3, pàgina 67.
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construcció ciclòpea o diverses, de tipus indígena. Segons Strabo (III,5,2) la ciutat

fou fundada el 123 aC, si bé l'estructuració urbana romana identi�cable actual-

ment data del segon quart del segle I aC. L'única teoria que ha vengut a donar una

explicació a aquest aparent desfàs cronològic entre la data fundacional històrica i

les primeres construccions romanes a la zona és la tesi de Mattingly (1983, 145-

146) que, com hem vist6, proposa un primer nucli de poblament de tipus castellum,

amb funció de vigilància, establert després de la conquesta; aquest nucli esdevindria

posteriorment una ciutat pròpiament dita, amb un estatus jurídic concret (muni-

cipium, colonia ciuium romanorum o latinorum, etc.), coincidint amb les primeres

estructures romanes al solar, datables al segon quart del segle I aC.

La tesi de Mattingly pot donar les eines per interpretar les estructures indí-

genes en ús �ns el 80 aC. D'aquesta manera, podrien formar part del conjunt de

l'hipotètic castellum anterior a la ciutat. Es tractaria, en aquest cas, de la reuti-

lització, per part del contingent romà, dels espais indígenes preexistents. Un cop

el nucli adquireix un estatus jurídic i canvia la seva con�guració espacial, reduïnt

segurament la seva funció de vigilància en favor de la de lloc de població, les estruc-

tures indígenes són amortitzades pel nivell V, ja de cronologia més avançada (80-50

aC) (Sanmartí et alii , 1996, 67-68), immediatament anterior a una nova construcció

de tipus romà, el mur de parament encoixinat que forma part d'un edi�ci indeter-

minat d'època republicana, i que posteriorment és reutilitzat com a mur nord de

l'anomenada casa del Cap de Bronze (Arribas et alii , 1973; Or�la, 2005b, 132, 138).

D'altra banda, l'inclusió d'aquestes estructures en el castellum de Mattingly

no és segura, el que tampoc no exclou la possibilitat de l'establiment en aquesta

zona d'un castellum anterior a la ciutat romana (Or�la, 2005b, 138). Són freqüents

els casos en què les primeres fundacions romanes s'instal·laren als entorns de nuclis

indígenes anteriors, ja fos perquè l'emplaçament fos interessant des del punt de vista

geogrà�c (control de guals, passos, costes o proximitat amb alguns recursos concrets),

o bé perquè tinguessin �nalitats de control de la població indígena (normalment, en

6Cf. apartat 1.2.3.3, pàgina 67.
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territoris recentment conquerits).

A altres zones de la ciutat, principalment al forum, es documenten també

als nivells més antics materials de factura indígena, sobretot ceràmiques. En no

estar relacionats amb estructures indígenes, es planteja la disjuntiva de si es trac-

ta de materials residuals d'alguna ocupació indígena anterior, o bé són materials

contemporanis a la formació d'aquests estrats, és a dir, objectes en ús durant o im-

mediatament abans de l'estructuració de la ciutat romana. Hem de tenir en compte,

a més, que tota aquesta zona del forum sofreix, abans de l'estructuració urbana i de

les primeres construccions documentades, una transformació amb una obra d'engi-

nyeria que en degué canviar la topogra�a i alterar enormement tot rastre d'ocupació

anterior. Es tracta de l'anivellament de la zona per a instal·lar-hi les noves construc-
cions, que possiblement implicà certa remoció de terres, i que fou culminada per un

estrat de terra argilosa, anomenat sovint �blanquet�, d'entre 10 i 30 cm de potència

(Or�la et alii , 1999a, 102; Or�la et alii , 2000d, 70-73; Or�la i Moranta, 2001, 210;

Or�la, 2005b, 133-134; Doenges, 2005a, 14-15).

Podem també ressenyar la menció que feu Isasi a un suposat talaiot en un dels

plànols que realitzà de les excavacions de 1931. El plànol correspon al de l'anomena-

da �casa del Colonizador�, ubicada a la zona est central de la �nca de Santa Anna de

Ca'n Costa. Just al nord de les estances identi�cades com un taller de ceramista s'hi

pot llegir la referència a un �talayot� (Isasi, s.d.d). A la reproducció d'aquest plànol

que es publicà a la memòria de les campanyes 1930-1931 (Llabrés i Isasi, 1934) s'hi

eliminà aquesta informació, de manera que només apareix al plànol inèdit conservat

al Museu de Mallorca (Isasi, s.d.d). No comptem amb cap altra documentació (pla-

nimetria, fotogra�a, etc.) especí�ca per a aquesta suposada construcció, de manera

que ens hem de resignar de moment a aquesta vaga referència, sense assegurar el

caràcter ni la cronologia d'allò que els excavadors dels anys '30 pogueren trobar.
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4.2 El projecte fundacional de la ciutat

La zona central de la ciutat de Pollentia, que comprèn el conjunt del forum

amb l'espai obert de la plaça, el Capitolium, la Insula 01 de tabernæ a l'oest i els dos

edi�cis anomenats Templet I i Templet II, ha estat la més estudiada des del punt de

vista arquitectònic i urbanístic, degut al seu interès intrínsec com a centre neuràlgic

de la ciutat i a que és la zona on s'han aplicat les metodologies arqueològiques

modernes (sistema Harris) en extensió, pel que es compta amb una informació més

completa i de més qualitat respecte a d'altres zones excavades.

Els treballs sobre la plani�cació de la ciutat més recents i que han mantingut

una línia d'investigació clara són els que han encapçalat Or�la i Moranta, conjun-

tament o individual, des de la primera publicació el 2001 (Or�la i Moranta, 2001;

Moranta i Or�la, 2002; Moranta, 2004; Or�la et alii , 2004; Or�la, 2009). D'altra

banda, alguns primers treballs s'havien portat a terme durant els anys '90, princi-

palment el de Mar i Roca, que proposaven un sistema de retícula urbana concret i

una nova interpretació de l'Edicle 2 de la plaça del forum, com veurem més endavant

(Mar i Roca, 1998).

L'actual línia d'investigació sobre el disseny urbà de Pollentia conté diversos

elements que s'interrelacionen. L'instrument principal és l'ús de paràmetres geomè-

trics en lloc de mesures absolutes per al seu anàlisi. Així, l'aplicació de dos triangles

pitagòrics (el 3:4:5 i el 5:12:13) sembla que de�neix en gran part la con�guració de

l'àrea central de la ciutat, el forum, així com l'estructuració interior d'alguns edi�cis.

Aquests tipus de triangles eren utilitzats a l'Antiguitat per a obtenir angles rectes

(Vitr. De arch. IX; Cic. Tusc. I.5), de manera que aquesta metodologia, de�nida

per Or�la i Moranta, és, en essència, una manera d'aproximar-se al procediment del

constructor per a de�nir els espais arquitectònics i urbans (Or�la i Moranta, 2001,

216-217; Or�la et alii , 2006b, 105).

Les primeres evidències d'una estructuració urbana romana que es documenten

a Pollentia daten, com ja hem dit repetides vegades, del segon quart del segle I aC

(Equip Pollentia 1993, 242-243; 1994, 219; Sanmartí et alii , 1996, 67-68; Or�la
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et alii , 1999a, 103-104, 106-107; Or�la i Arribas, 2000: 58; Sanmartí i Principal,

2000: 145; Mancilla, 2004: 141-142 Or�la, 2005b: 130-132; Or�la et alii , 2008a:

52). Aquesta activitat edilícia primerenca comprèn, principalment, la Insula 01 de

tabernæ a l'oest del forum, i el mur de parament encoixinat i sentit est-oest de

la zona de la Portella. Anteriorment a aquestes construccions, es portà a terme

una obra d'enginyeria que consistí en l'anivellament del terreny, suposadament amb

remocions i rebliments de terres, adequant la topogra�a a l'ús que es donaria a la

zona com a forum de la ciutat. Aquesta fase de l'adeqüació del solar es culminà

amb l'incorporació d'un nivell que regularitzà encara més l'àrea, i que ha estat

documentat arreu d'aquesta zona (Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et alii , 1999a,

102; Or�la et alii , 2000d, 70-71; Or�la, 2000a, 131, 135-136; Or�la i Moranta,

2001, 210; Mancilla, 2004, 141; Doenges, 2005a, 14-15, 57; Or�la, 2005b, 133-134,

135; Or�la et alii , 2006a, 106). Allà on aquesta obra d'anivellament és positiva,

adquireix un potència d'entre 10 i 30 cm, i la seva superfície es manté en general

a una cota entorn als -3 m respecte al punt 0: -2.92 / 3.03 m a la zona del recinte

forti�cat, -2.91 a l'habitació B de la Insula 01, i -3.10 a l'habitació Z de la insula

01. Per tant, una diferència màxima de 20 cm entre punts d'una zona relativament

àmplia com és el forum. Els anàlisis mineralògics realitzats7 indicaren que estava

compost per un 40% de calç i un 60% de sorra a la UE 5230 (habitació B), i un 51%

de calç i un 49% de sorra a la UE 5297 (recinte forti�cat al nord del forum) (Or�la

et alii , 1999a: 102 i n.13).

Aquesta obra d'anivellament degué suposar, com hem dit, un canvi important

per a la topogra�a de la zona. Fou sobre aquest nivell, sovint anomenat a la biblio-

gra�a �blanquet�, que es construirien les primeres estructures del que seria el forum

de la ciutat. Les diverses propostes que s'han fet sobre l'ordenació urbanística de

la zona estan relacionades amb la planimetria de que es disposava en cada moment.

Així, a mesura que es descobrien i es dataven noves estructures, es podien reconei-

7Estudi dut a terme al Centro Experimental del Zaidín, C.S.I.C, Granada, per la Dra. J. Capel

(Or�la et alii , 1999a: 102)
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xer millor els elements antics �possiblement fundacionals� dels edi�cis, i per tant

treballar sobre elements més segurs (Or�la i Moranta, 2001, 213-214).

4.3 L'orientació de la ciutat

La majoria de les estructures documentades al jaciment de Pollentia segueixen

la mateixa orientació, aproximadament nord-nord-oest�sud-sud-est. Zones relati-

vament distants com la Portella, el forum o el teatre obeeixen un mateix criteri en

aquest sentit, el que és indici s'un programa unitari que sens dubte té una vigència

al llarg del temps, ja que engloba estructures de diferents èpoques, com poden ser,

per exemple, les estructures més antigues del forum, datades al segon quart del se-

gle I aC (Equip Pollentia 1993, 242-243; Equip Pollentia 1994b, 219; Or�la et alii ,

1999a, 103-104, 106-107; Or�la i Arribas, 2000, 58; Mancilla, 2004, 141-142 Or�la,

2005b, 130-132; Or�la et alii , 2008a, 52), el mur republicà est-oest al nord de la casa

del Cap de Bronze, datat actualment entre el 80 i el 50 aC (Sanmartí et alii , 1996,

68; Arribas et alii , 1973, 104), i també la casa dels Dos Tresors a la Portella (Or�la

i Moranta, 2001), construida en època de Claudius (Arribas et alii , 1978, 10-12), el

teatre, construit possiblement en el segle I dC (Amorós, 1958, 15; Arribas et alii ,

1973, 31; Or�la, 2005c, 70; Or�la et alii , 2006c, 343-344) o la casa de Polymnia

(Or�la i Moranta, 2001, 224-225), per posar alguns exemples.

Per a obtenir una orientació unitària com la que hem de�nit, és necessari, tant

a l'actualitat com a l'Antiguitat, un sistema estandarditzat que permeti traslladar

una orientació concreta, fruit d'una tria en relació a diferents criteris, com veurem

més endavant, d'un lloc a un altre. Pel cas de Pollentia, la mateixa orientació hauria

de cobrir, al menys, una distància com la que trobem entre la Portella i el teatre,

corresponent a uns 650 m. El sistema més �able i invariable de què es disposava a

l'Antiguitat era el nord geogrà�c, és a dir, el nord obtingut a partir del moviment del

Sol al llarg del dia (Or�la i Moranta, 2001, 223; Or�la, 2008a, 290; Or�la, 2009, 205;

Or�la, en premsa). Diversos autors antics, principalment Vitruuius (De arch. I,6) i
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Hyginus Gromaticus (Constitutio 19), descriuen aquest procediment, que consisteix

en la presa de l'ombra d'un gnomon en certs moments del dia; la bisectriu entre

els dos punts registrats assenyalarà el nord geogrà�c, sovint anomenat també �nord

solar� (Or�la i Moranta, 2001, 223, 232; Or�la, 2008a, 290; Or�la, 2009, 207, n. 11).

El procediment complet és, segons Vitruuius, el següent (De Arch. I,6):

6 Conlocetur ad libellam marmoreum amusium mediis moenibus, aut

locus ita expoliatur ad regulam et libellam, ut amusium non deside-

retur, supraque eius loci centrum medium conlocetur aeneus gnomon,

[indagator umbrae] qui graece sciotheres dicitur. Huius antemeridiana

circiter hora quinta sumenda est extrema gnomonis umbra et puncto sig-

nanda, deinde circino diducto ad punctum, quod est gnomonis umbrae

longitudinis signum, ex eoque a centro circumagenda linea rotundationis.

Itemque observanda postmeridiana istius gnomonis crescens umbra, et

cum tetigerit circinationis lineam et fecerit parem antemeridianae um-

brae postmeridianam, signanda puncto. 7 Ex his duobus signis circino

decusatim describendum, et per decusationem et medium centrum li-

nea perducenda ad extremum, ut habeatur meridiana et septentrionalis

regio.8

8Traducció d'Artigas et alii (1989): 6 Al bell mig del recinte emmurallat col·loqui's a nivell

una llosa de marbre o bé aplani's i anivelli's el lloc de manera que es pugui prescindir de la llosa

horitzontal, al centre d'aquest espai situi's un gnòmon de bronze que projecti l'ombra del sol, del

qual en diuen skiotheres en grec. Es pren l'ombra que projecta el gnòmon al voltant de l'hora

quinta abans del migdia i es marca amb un punt; després, tot col·locant una punta del compàs a la

marca que assenyala la projecció de l'ombra del gnòmon i l'altra al centre del gnòmon mateix, es

traça una circumferència. S'observarà igualment l'ombra creixent que projecta el gnòmon després

del migdia i, quan aquesta haurà tocat la línia de la circumferència amb una longitud igual a

l'ombra del matí, es marcarà amb un punt. 7 Prenent com a centres les dues marques, es tracen

amb el compàs dues circumferències que es tallen i pels dos punts d'intersecció es tira una línia

que passi pel centre del gnòmon, a � d'obtenir la regió del sud i la del nord.
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El nord geogrà�c era l'única referència absoluta, apart de les estrelles, amb

què comptaven a l'Antiguitat, de manera que aquest procediment per trobar-lo és

un sistema de referència vàlid per a qualsevol lloc, ja que no varia amb la latitud

(Filippi, 1983, 125-126; Chouquer i Favory, 2001, 89; Or�la i Moranta, 2001, 232;

Moranta, 2004, 153-154; Or�la, 2009, 208). En aquest sentit, és signi�cativa la

frase de Hyginius (Constitutio 166), constituti enim limites non sine mundi ratione9

(Panerai, 1983a, 112). Alhora, assenyala (Constitutio 130) que la meridiana o migdia

(punt mitjà del curs diari del sol, és a dir, el nord geogrà�c que hem descrit), ha de ser

la base de l'orientació parcel·lària (Dilke, 1971, 56-57). Existiren altres sistemes per

trobar-lo, com el que en lloc de dues ombres n'empra tres, descrit pel mateix Hyginius

(Martines, 1985, 23-25); o alguns de més senzills, però alhora més imperfectes, com

la presa de l'ombra del sol a l'alba i a la posta, que ja segons Hyginius provocava

errors d'orientació, segurament degut als relleus de l'horitzó, que poden modi�car

l'azimut del Sol en els moments de sortida o posta (Dilke, 1971, 56-57; Filippi, 1983,

126). També es podrien haver ajudat de rellotges solars portàtils, alguns exemplars

dels quals han estat trobats en excavacions arqueològiques (Stebbins, 1958; Dilke,

1971, 56, 70-73; Filippi, 1983, 126; Panerai, 1983b, 117-118; Wright, 2000).

L'alineació de moltes estructures antigues segueix els punts cardinals obtin-

guts d'aquesta manera, però molts altres casos no. Això es deu probablement, en

la majoria dels exemples, a l'adaptació de les estructures o de l'entramat viari a

la geogra�a del lloc, especialment a l'orogra�a (Or�la, 2008a, 290). El criteri pel

què es regia aquesta variació en l'orientació ha estat estudiat des de diversos punts

de vista. Ja Le Gall (1975) posà en dubte que l'orientació de les ciutats tingués

relació amb la religió. Al llarg de la darrera dècada, ha sorgit dins l'equip d'exca-

vació de Pollentia una línia de recerca que fa una proposta per a aquesta calibració

entre el nord geogrà�c i l'orientació de les ciutats que no s'alineen amb els punts

cardinals. Així doncs, es proposa la utilització d'una sèrie de triangles pitagòrics

9�No s'han d'establir els límits [de les parcel·lacions] sense tenir coneixement del món [des d'un

punt de vista astronòmic]�
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que, juxtaposats a l'orientació obtinguda amb el nord solar, permeten la reorienta-

ció seguint un procediment estandarditzat i �xe (Or�la i Moranta, 2001; Moranta i

Or�la, 2002; Or�la et alii , 2004; Moranta, 2004; Or�la, 2009; Or�la, 2008a; Or�la,

en premsa). Els triangles que s'assenyalen com més operatius són els de proporcions

3:4:5 i 5:12:13. Com més altes fossin les xifres, menys operatiu esdevenia el triangle

(Or�la, en premsa). Pel cas de Pollentia, els estudis més recents assenyalen que la

ciutat té una orientació pròxima a la que s'obtén amb l'ús d'un triangle 3:4:5, si bé

la relació d'orientacions no és exacta (Or�la, en premsa).

Aquesta línia de recerca va sorgir per donar explicació a un dels monuments

apareguts a la plaça del forum, l'Edicle 210. Aquesta estructura és l'única, entre les

documentades al jaciment, que té una orientació sensiblement diferent a la resta d'e-

di�cis (Arribas i Tarradell, 1987, 123). Precisament, �ns fa ben poc es va considerar

que estava orientada segons els punts cardinals (Mar i Roca, 1998, 113), en concret

segons el nord geogrà�c (Or�la i Moranta, 2001, 221; Moranta i Or�la, 2002, 137-

138; Moranta, 2004, 144-146; Or�la, 2009, 205; Chávez et alii , 2010, 2-3), encara que

les últimes investigacions ho desmenteixen (Or�la, en premsa), com veurem en breu.

Aquest fet diferencial fou el principal element que s'emprà per relacionar-lo amb la

disciplina auguralis (Mar i Roca, 1998, 112-114), un sector de la religió romana vin-

culat amb els ritus fundacionals de les ciutats i, en especial, de les coloniæ, a través

del cerimonial de la inauguratio (Magdelain, 1990b, especialment 215 i 222-223; Mar

i Roca, 1998, 112-114; Moranta i Or�la, 2002, 139-140; Or�la, 2004, 164-166). No

han mancat, però, moltes altres i diverses interpretacions, com la d'una base per a

estàtua eqüestre (Arribas i Tarradell, 1987, 125), un altar (Parment, 1995, 32-33;

Doenges, 2005a, 18), o una tribuna d'arengues (Arribas i Tarradell, 1987, 125; pro-

postes recollides a Mar i Roca, 1998, 112-114, i Or�la, 2004, 164-166; ; Doenges,

2005a, 18).

Arrel de l'estudi de la modul·lació dels edi�cis del forum coneguts �ns llavors,

es proposà que l'Edicle 2, que en aquell moment es creia orientat vers el nord ge-

10Analitzarem aquesta estructura des del punt de vista arquitectònic a l'apartat 8.2, pàgina 334.
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ogrà�c, tindria relació amb l'orientació nord-nord-oest�sud-sud-est de la resta de

la ciutat. La proposta d'Or�la i Moranta (2001, 221-223; Moranta i Or�la, 2002,

137-141; Or�la et alii , 2004, 8; Or�la, 2009, 204) sostenia que l'edicle, o alguna

infraestructura anterior, fou un punt de referència per al disseny del traçat urbà de

Pollentia. L'edi�ci seguiria l'orientació cap el nord solar, i serviria com una mena

de brújola o de referència absoluta, des de la que es reorientaria la ciutat, o la gra-

ella urbana, mitjançant la juxtaposició d'un triangle pitagòric determinat a un dels

costats de l'edicle.

Figura 4.2: Inserció dels triangles 3:4:5 (=9:12:15=6:8:10) i 5:12:13 a l'edicle 2 de Pollentia.

Font: Or�la et alii , 2004, �g. 1

Les dimensions, en peus romans, de la base de l'edicle, del qual se'n conserven

tres cossos horitzontals, són de 12 en sentit est-oest, i de 18 en sentit nord-sud.

Així, s'hi poden inscriure diversos triangles pitagòrics: el 3:4:5 (9 x 12 x 15 peus),

el 5:12:13 (i el seu perpendicular amb nombres fraccionats 18:7.5:19.5), i el 9:12:15,

amb el seu perpendicular 12:16:20 (Figura 4.2). Si situem el triangle 5:12:13 amb

el catet major (12 peus) adossat al costat menor de l'edicle i el menor (5 peus) al

costat major, veurem com l'orientació de la hipotenusa (13 peus romans) és oest-

sud-oest�est-nord-est. Igualment, el seu perpendicular, 7.5:18:19.5, col·locat amb
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el catet major (18 peus) al costat est de l'edicle, i el catet menor al sud, l'orienta-

ció de la seva hipotenusa serà nord-nord-oest�sud-sud-est, amb l'escassa diferència

respecte les coordenades geogrà�ques de 0.11o 11. La major part dels edi�cis docu-

mentats a Pollentia obeïen a aquesta orientació, de manera que mitjançant aquests

triangles s'obtenien els eixos d'orientació de la ciutat de Pollentia (Figura 4.3) (Or-

�la i Moranta, 2001, 223; Moranta i Or�la, 2002, 138-139; Moranta, 2004, 144-146;

Or�la et alii , 2004, 8-9; Or�la, 2004, 166; Or�la, 2009, 205-206).

Figura 4.3: Situació i dimensions de l'edicle i inserció dels triangles 5:12:13 i 7,5:18:19,5.

Font: Or�la i Moranta, 2001, 217, �g. 5

Com ja hem assenyalat, els estudis més recents sobre l'orientació de Pollen-

tia han descobert que les orientacions del nord geogrà�c i de l'Edicle 2 difereixen

11Mentre l'orientació de�nida pel 5:12:13 està a 22o37' respecte el nord, la del nord-nord-oest�

sud-sud-est està a 22o30'
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notablement. Aquests estudis són la continuació de la línia de recerca que venim

explicant12, i han incorporat l'arqueologia experimental amb la construcció d'un

gnomon in situ per tal d'obtenir el nord geogrà�c al jaciment (Or�la, 2008a, 290;

Or�la, en premsa). El nord obtingut divergeix de l'orientació de l'Edicle 2 en uns 9o

30', el que descarta la creença que es tenia �ns ara de que aquest monument s'orien-

tava segons els punts cardinals. Una vegada obtingut el nord geogrà�c vertader, la

ciutat sembla que es reorientà fent servir un triangle 3:4:5 (Or�la, en premsa), l'altre

dels dos triangles que s'inscriuen a l'edicle i que els autors havien proposat com a

eina per calibrar l'orientació de ciutats, si bé, com ja hem apuntat, la coincidència

no és exacta (Or�la i Moranta, 2001, 223; Moranta i Or�la, 2002, 138-139, 140-141;

Or�la et alii , 2004, 9; Or�la, 2008a, 294).

Aquesta nova informació fa que s'hagi de replantejar el paper que juga l'Edicle

2 en l'ordenació urbanística d'aquesta part de la ciutat. Les interpretacions prèvies

(Or�la i Moranta, 2001, 221-224; Moranta i Or�la, 2002, 137-141; Moranta, 2004,

144-146; Or�la et alii , 2004, 8-9; Or�la, 2009, 205-208) li havien atorgat un paper

primordial, d'altra banda del tot comprensible donada la seva orientació cardinal,

recentment desmentida (Or�la, en premsa). Les relacions geomètriques entre l'e-

dicle i els edi�cis circumdants, d'altra banda, es segueixen regint per la calibració

mitjançant un triangle 5:12:13. És a dir, la diferència d'orientació entre edi�cis com

l'Insula 01 de tabernæ o el Capitolium i l'Edicle 2 equival a l'angle menor del triangle

5:12:13. A més, un seguit de triangles pitagòrics es poden inscriure dins el seu perí-

metre, i no hem d'oblidar que la distància des del centre de l'edicle �ns als centres

de l'insula i del Capitolium equival als costats menors d'aquests edi�cis, respecti-

vament13. Es tracta d'una sèrie de correspondències que, juntament amb les seves

12Aquesta recerca s'inscriu dins el projecte �Un sistema para orientar y trazar las estructuras

ortogonales en época romana. Su identi�cación en Pollentia, su aplicación en otros yacimientos�,

Plan Nacional de I+D+I, Ministeri de Ciència i Innovació, HAR2009-11824 (Subprograma HIST),

I.P. Margarita Or�la.
13Analitzarem aquest aspecte més endavant, apartat 4.4.1, pàgina 211.
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característiques arquitectòniques, que analitzarem més endavant14, fan de l'Edicle 2

un edi�ci molt peculiar. Sembla clar, doncs, el paper central que desenvolupat per

l'Edicle 2. Alguns aspectes importants d'aquest paper ja han estat de�nits, alhora

que altres romanen encara sense acabar d'esclarir, així com la seva funcionalitat. El

fet que no sembli ocupar un lloc tan central en l'ordenació urbanística de l'entorn

obre la porta a interpretacions alternatives, que no poden obviar les característiques

que hem descrit i la relació geomètrica que guarda amb l'entorn15.

El procediment d'orientació de la ciutat que hem descrit podria haver estat

utilitzat a altres fundacions amb els diferents triangles pitagòrics esmentats, o bé

amb altres. Així, els carrers de les ciutats de Baetulo (actual Badalona) i Emerita

Augusta (Mérida) estan girats 37o respecte al nord, igual que l'angle menor del

triangle 9:12:15 (múltiple del 3:4:5) i el seu perpendicular; l'orientació de les ciutats

itàliques de Pompeii i de Ostia és també nord-nord-oest�sud-sud-est, com el cas

de Pollentia (Or�la i Moranta, 2001, 223, 228-229; Moranta i Or�la, 2002, 140-

141; Or�la et alii , 2004, 8-9; Moranta, 2004, 151). La reorientació d'estructures

emprant el triangle 5:12:13 s'ha proposat també per a entramats viaris de Milet,

Pèrgam i Alexandria. El 3:4:5 s'ha proposat per a zones de Roma com ara els

Fòrums imperials, el Camp de Mart i la Domus Augusta, per a la retícula viària

de Barcino i pel desfàs d'orientació entre el Capitolium de Cosa i l'auguraculum

subjacent, així com entre diferents temples de Satricum (casos extrets d'Or�la, en

premsa). El nord geogrà�c precís s'ha obtingut a alguns jaciments, comprovant

alhora com la seva graella viària s'orientava mitjançant triangles pitagòrics. Són els

casos de Clunia, Torreparedones, Italica i Puente Tablas, que segueixen el triangle

3:4:5 (Or�la, en premsa).

Podem aquí esmentar també altres casos que ofereixen orientacions semblants.

Ariminum (actual Rímini, fundada el 268 aC), Verona (planta romana del segle I

aC), Augusta Bagiennorum (Bene Vagienna, segle I aC), Alba Fucens (Massa d'Albe,

14Cf. apartat 8.2, pàgina 334.
15Cf. apartat 8.2, pàgina 334, on analitzarem arquitectònicament el monument i proposarem

alguns paral·lels que poden ajudar a la seva interpretació.
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segle IV aC), Grumentum (Grumento Nova, segle III aC), Cosa (Ansedonia, segle

III aC) i Luni (177 aC), totes elles situades a la península Itàlica, estan orientades

entre 36 i 38o en relació al nord, sigui cap a l'est o cap a l'oest (dades extretes de

Magli, 2008, 67), com succeeix a Bætulo i a Emerita Augusta.

4.4 La graella urbana

4.4.1 Treballs previs

La primera proposta de reconstrucció de la graella urbana vengué de la mà

de Mar i Roca (1998) (Figura 4.4). Partint de les façanes i carrers coneguts �ns el

moment, proposaren que el carrer que s'intuïa a la façana oest de la Insula 01 de

tabernæ (Or�la, 2000a,139; Doenges, 2005a, 24-25, 27) era la continuació del carrer

identi�cat a l'est de la casa dels Dos Tresors i de la del Cap de Bronze, més al

nord, a la zona de la Portella. Aquest carrer es creuaria a la Portella amb el carrer

Porticat, i al forum amb el carrer al nord del forum i del Capitolium; la distància

entre aquests dos encreuaments seria de 177.5 m, mesura molt propera als 600 peus

romans (177.6 m), el que els impulsà a proposar que existien tres insulæ entre el

forum i la casa dels Dos Tresors, amb un mòdul de mides de 200 peus romans en

sentit nord-sud, i 100 en sentit est-oest, que incloïa tant les insulæ edi�cables com

la meitat dels carrers al seu voltant. La mida est-oest de 100 peus romans seria la

distància entre el pòrtic del cardo 1 (carrer a l'oest del forum) i el pòrtic del cardo

2 (carrer a l'oest de l'Insula 01) (Mar i Roca, 1998, 114-115) però, com veurem

seguidament, les troballes posteriors han portat a una revisió d'aquestes distàncies.

La principal objecció que s'ha fet a aquesta hipòtesi d'una graella amb illes de

200 x 100 peus, és que les mesures conegudes de les illes de la Portella no coincideixen

amb aquestes (Or�la, 2000a, 141; Or�la i Moranta, 2001, 213-214). Així, mentre

la façana nord (curta) de la Insula 01 del forum mesura 87 peus romans (25,60

m), la façana sud (curta) de la casa dels Dos Tresors de la Portella en fa 72.20

(22.85 m). D'altra banda, moltes de les estructures utilitzades en l'estudi estaven
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Figura 4.4: Proposta de graella urbana de Mar i Roca (1998: 107, �g. 1)
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en funcionament en el segle III dC, moment en el qual es daten els estrats més

antics excavats �ns el moment de l'estudi de Mar i Roca a la Insula 01 de tabernæ.

No es té constància segura, doncs, de l'existència d'alguns d'aquests murs en època

fundacional, de manera que poden ser el resultat de refaccions i reformes posteriors

a les estructures fundacionals (Or�la, 2000a, 140, n. 81; Or�la i Moranta, 2001, 213,

n.7). Podem afegir també que els 100 peus romans en sentit est-oest de les insulæ

proposades (distància entre els pòrtics laterals) equivalen a 29.60 m, però en realitat

la distància entre els dits pòrtics és d'uns 32 m (el raonament ja s'entreveu a Or�la,

2000a, 141, i Or�la i Moranta, 2001, 213).

L'anàlisi feta per Or�la i Moranta (Or�la i Moranta, 2001; Moranta i Or�la,

2002; Moranta, 2004; Or�la et alii , 2004) sobre la trama urbana i les relacions

geomètriques entre els edi�cis del forum ha posat en relació l'edicle 2 amb la Insula

01 i el Capitolium no només des del punt de vista de l'orientació, sinó també de la

ubicació, les dimensions i les proporcions d'aquests edi�cis.

L'edicle conté potencialment diversos triangles pitagòrics, útils per a la reori-

entació topogrà�ca d'una ciutat. Aquests triangles són també útils per a la de�nició

d'espais. L'arquitecte Vitruuius és qui dóna per a la planta dels Capitolia unes

proporcions basades en el triangle 3:4:5 (De arch. IX,7), o per a la dels temples

toscans una proporció de 5:6 (De arch. IV,7), o el que és el mateix, 10:12, que es

modul·la a partir de dos triangles 5:12:13 (vegeu la Figura 4.3, pàgina 205) (Or�la

i Moranta, 2001, 223).

L'estudi arquitectònic que realitzà Subías sobre el Capitolium proposava per

a aquest temple que s'hagués construit amb la base mètrica del pes romanus (equi-

valent a 29.6 cm), amb unes proporcions de 60 x 80 peus, i una hipotenusa de 100

peus (Subías, 1994, 220-222; Or�la i Arribas, 2000, 55-56). L'estat de conservació

de l'edi�ci és bastant dolent en la seva major part, i llargs trams del mur del podium

han desaparegut a conseqüència de l'espoli sofert al llarg dels segles. El resultat

d'aquest procés ha estat que només se'ns n'ha conservat completa la base del mur

nord del podium i alguns trams dels murs est i oest d'aquest, i cap del seu costat

210



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

sud. Pel que fa a la resta, l'únic remanent són les trinxeres fundacionals que s'han

pogut identi�car (Arribas i Tarradell, 1987, 126). Tot i aquest mal estat de con-

servació, s'obtingueren una sèrie de mesures que serviren per a l'estudi mètric. La

planta 60:80 seria la unió de dos triangles 60:80:100, múltiple del 3:4:5, de manera

que aquest triangle pitagòric pot estar a la base del Capitolium pol·lentí (Subías,
1994, 221; Or�la i Moranta, 2001, 216-217; Moranta i Or�la, 2002, 136).

D'altra banda, Or�la i Moranta proposaren, seguint el paradigma geomètric,

que l'Insula 01 seguís també les mateixes proporcions que el Capitolium de�nides

per Subías. D'aquesta illeta s'en coneixia l'amplada est-oest, de 25.60 m, aproxi-

madament 87 peus romans (Or�la i Moranta, 2001, 216; Doenges, 2005a, 25-26),

però no les mides nord-sud, ja que únicament es comptava amb els angles nord-est

i nord-oest. Assumint-li una planta de proporcions 3:4 (fruit de la combinació de

dos triangles 3:4:5), es podria reconstruïr la illeta en 87 x 116 peus, amb una hi-

potenusa de 145 peus. A més, si es suma als 87 peus l'amplada del carrer a l'oest

del forum, de 29 peus (equivalent, d'altra banda, a 1/3 de 87), obtenim novament

la mida de 116 peus. Es proposa aquí l'existència d'un mòdul quadrat de 116 peus

que encabiria en sentit est-oest la façana de l'Insula i el carrer, i en sentit nord-sud

la façana de l'edi�ci. D'altra banda, si als 116 peus que té la façana nord-sud els

sumem els 29 del carrer obtenim una magnitud de 145 peus, la mateixa mida que la

hipotètica hipotenusa de l'insula (Or�la i Moranta, 2001, 218-219; Moranta i Or�la,

2002, 136-137; Or�la, 2004, 10).

Si seguim la direcció dels eixos de l'Edicle 2, la distància entre els centres

hipotètics del Capitolium i l'Insula de tabernæ i el de l'edicle és, segons aquests

investigadors, la mateixa, respectivament, que la dels costats curts d'aquests dos

edi�cis (Figura 4.3, pàgina 205). Així, entre el centre de l'edicle i el del temple

tindriem 60 peus, equivalent a l'amplada de la façana nord, mentre que entre l'edicle

i el centre de la illeta, si tingués unes proporcions de 87:116 peus, seria de 87 peus,

igual a la façana nord d'aquest edi�ci. La ubicació de l'edicle, doncs, �no és en

absolut aleatòria�, i esdevé el centre del disseny geomètric de la zona. L'edicle, o
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una estructura homòloga anterior a aquest, doncs, es va haver d'establir en aquest

indret abans que les altres estructres de l'entorn, ja que, fent-se a l'inrevés, hauria

estat molt difícil ubicar l'edicle i relacionar-lo geomètricament amb el capitolium

i l'Insula 01 (Or�la i Moranta, 2001, 221; Moranta i Or�la, 2002, 136; Moranta i

Or�la, 2002, 137-138).

La interrelació entre el disseny planimètric d'aquests edi�cis forals implica per

a Or�la i Moranta algunes altres connexions. Traçant una circumferència al centre de

l'insula, amb diàmetre igual a la diagonal d'aquesta (145 peus), veurem com la �gura

resultant serà tangent a la façana oest del capitolium o, el que és el mateix, de�nirà

el límit est del carrer oest del forum (Figura 4.3, pàgina 205) (Or�la i Moranta,

2001; Moranta i Or�la, 2002, 136). Alhora, traçant un arc de 90o amb centre a

l'angle nord-oest del capitolium i amb un radi igual al seu costat menor (nord), de

60 peus, en direcció a la façana oest, i des d'allí traçem una recta perpendicular

a l'eix nord-sud del Capitolium, veurem com aquesta passa per l'hipotètic centre

geomètric de l'insula. Aquesta relació es dóna perquè les façanes nord d'ambdós

edi�cis no estan alineades: la façana nord del Capitolium està 2 peus més al nord

que la de l'insula; si aquest �desfàs� no existís, no seria possible aquesta relació entre

els edi�cis. La projecció, a més, de la diagonal del capitolium que passa pels seus

angles nord-est i sud-oest, passaria per l'hipotètic angle sud-est de l'Insula 01 de

tabernæ de proporcions 3:4 (Figura 4.3, pàgina 205) (Or�la i Moranta, 2001, 219;

Moranta i Or�la, 2002, 136).

Els eixos major i menor de l'edicle sembla que de�neixen també altres punts

importants de la graella viària de la ciutat. A més de projectar-se cap els centres

del Capitolium i de l'Insula 01 de tabernæ,

�Si se prolonga el eje norte se llega a un punto donde éste se encuentra

con la intersección de la prolongación del lateral �este� del Capitolio y se

de�ne la fachada de calle de las tabernae del �Norte�. La prolongación

del eje de simetría menor hacia el Este llega al punto de intersección

con la otra prolongación del mencionado lateral �este� del Capitolio
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coincidiendo con la prolongación de la base inferior de la ínsula. Si el

eje mayor se prolonga hacia el Sur lo su�ciente (tres veces la dimensión

que hemos prolongado antes hacia el Norte), hasta que se encuentre con

un punto de la prolongación del lateral �sur� de un módulo de la ínsula

obtenido al repetir cuatro veces el largo de la misma (4 x 116) se de�ne

otra vez la fachada de una calle perimetral del Foro que esta vez resulta

ser la alineación de la fachada lateral este de la Zona de la Portella�

(Or�la i Moranta, 2001, 221).

Amb aquesta proposta els autors assenyalen que no pretenen predeterminar el

tamany del forum ni el ritme dels carrers, sinó �constatar la relación proporcional y

geométrica que desde el centro del edículo coincide con las alineaciones y anchuras

de los viales del Norte y Oeste�, sense excloure'n altres elements, com ara carrers

intermitjos o edi�cis (Or�la i Moranta, 2001, 221-222; Moranta i Or�la, 2002, 138-

139). Podem veure aquesta proposta a la imatge que acompanya el texte original, i

que reproduïm aquí (Figura 4.5).

L'edicle esdevindria així el centre del traçat de la planta de la ciutat, de�nint-

se des d'aquest lloc punts importants com cantonades de carrers i les parts centrals

de dos importants edi�cis del forum. Alhora, es podrien inscriure dins les seves

proporcions (12 x 18 peus) diversos triangles pitagòrics, útils en el plantejament

d'edi�cis, tant pel que fa a les proporcions exteriors com interiors, alhora que per a

la reorientació de les línies mestres de la ciutat en relació al nord geogrà�c, veritable

punt de referència absolut a l'Antiguitat. A més, les propocions de l'edicle permeten

descompondre'l en 6 quadrats de 6 x 6 peus cadascun. El número 6 és segons

Vitruuius el �nombre perfecte�, i el peu és la sisena part del mòdul �humà� (De arch.

III,1,5). Aquestes característiques han portat a hipotetitzar que aquesta estructura

hagués pogut ser el locus gromæ de la ciutat, el punt on l'agrimensor instal·lava la

groma amb la que de�niria els punts topogrà�cs necessaris per al traçat no només

de la ciutat (Or�la i Moranta, 2001, 223-224; Or�la, 2004, 164-165), sinó també

de les divisions rurals de l'entorn (Or�la et alii , 2004, 9). De fet, un dels llocs
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Figura 4.5: Proposta de relació entre l'edicle i carrers i edi�cis de l'entorn del forum (Or�la

i Moranta, 2001, 222).
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on es solia ubicar aquest punt des d'on es plantejaven traçats, fossin de ciutats o

de centuriacions, era el centre de la ciutat, des del qual es dominés el solar on es

preveia que aquesta s'estengués (Dilke, 1971, 88-89), tal com succeeix en aquest punt

de Pollentia.

Les excavacions posteriors a aquests estudis han permès documentar que la

Insula 01 té una llargària major a la que es coneixia. Així, gràcies a les cales

realitzades a la part sud-est (habitació AB) i a una zona al sud-oest, a uns 25 m de la

façana est, es pot proposar un probable decumanus que limitaria la insula, que faria

d'aquesta manera 38.15 m de llargada (aproximadament 130 peus romans). Aquestes

mides s'aproximen molt a les proposades a partir de l'estudi de la modulació interna

identi�cada a la insula, que consisteix en la repetició d'habitació gran, mitjana i

petita (se n'han identi�cat com a mínim dos grups, corresponents a les habitacions

P,O,N, i J,A,B) (Or�la, 2000a, 140; Or�la i Moranta, 2001, 214). La repetició

d'aquest mòdul, que fa 43.5 peus romans de llarg, faria 130.5 peus, de manera que

la insula tindria unes dimensions de 87 x 130.5 peus romans (Or�la et alii , 2004,

255; Or�la, 2009, 212).

4.4.2 La graella viària a la zona nord de la ciutat

Tal com hem vist, les hipòtesis prèvies sobre la reconstrucció de les insulæ

han considerat l'Insula 01 del forum com el model d'illa de cases de la ciutat (Mar

i Roca, 1998, 114-115; Or�la i Moranta, 2001, 218-219; Moranta i Or�la, 2002, 136-

137). Els fora romans, entesos com complexes on hi incloem plaça principal, temples

i altres edi�cis, representen freqüentment una interrupció dins el ritme de la xarxa

viària d'una ciutat, el que alhora no implica que no participin del mateix sistema de

modulació. Són els casos, per exemple, de Cosa, Alba Fucens , Pompeii o Verona. En

altres casos, el forum es troba al punt de contacte entre dues orientacions diferents,

com passa a Clunia i Djemila (MacDonald, 1986, 8-9). Les característiques de les

estructures pol·lentines referides �Insula 01, Edicle 2, Capitolium�, doncs, si bé

són certament útils pel que fa a la de�nició de com es va fer l'ordenació d'aquesta
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zona i de la ciutat des d'un punt de vista de les relacions geomètriques, no són

extrapolables a la resta de la ciutat des d'un punt de vista mètric. De fet, ja Or�la i

Moranta puntualitzaven que les seves hipòtesis es basaven en relacions geomètriques,

més que en valors absoluts (Or�la i Moranta, 2001, 216). La proposta que farem

aquí, doncs, tractarà de de�nir aquests valors absoluts pel que fa al model d'insula

per, al menys, una zona de la ciutat.

La hipòtesi d'una proporció de 87 x 116 peus romans (corresponent a 3:4)

per l'Insula 01 sembla que entra en con�icte amb les troballes de les excavacions

a la zona sud d'aquesta. La línia de la façana, doncs, supera el límit teòric dels

116 peus romans, i fa de moment, com a mínim, 128 peus (37.96 m). La propos-

ta desenvolupada a arrel d'aquestes troballes, amb una insula de 87 x 130.5 peus

romans, sembla possible i s'ajusta a la realitat del jaciment (Or�la et alii , 2004,

255; Or�la, 2009, 212). A més, com veurem, pot tenir relació amb la hipòtesi que

desenvoluparem tot seguit en relació a les insulæ de la zona nord de la ciutat. A

tenor del que hem comentat sobre el caràcter, en certa manera, d'excepció del forum

dins la retícula urbana, pensem que s'ha de considerar la possibilitat de l'existència

de, al menys, dos models d'insula diferents dins la ciutat, ja que les illes de cases

que coneixem �l'Insula 01 al forum i les cases dels Dos Tresors i del Cap de Bronze

a la Portella� presenten dimensions diferents. Mentre l'Insula 01 medeix 87 peus

romans d'amplada (25.60 m), com ja hem vist, les dues cases de l'àrea residenci-

al en fan 77 (22.85 m) (Or�la, 2000a, 141, n.85; Or�la i Moranta, 2001, 214, n.9;

Moranta i Or�la, 2002, 133, n. 6). Donat que la primera forma part del forum,

pensem que no és convenient prendre-la com a referència absoluta per la ciutat. Les

insulæ parcialment excavades de la Portella, en trobar-se fora de l'àrea del forum,

semblen més properes al que seria el model d'insula de la ciutat, i la possible relació

d'aquestes amb la plani�cació del forum podria ser un element a favor d'aquesta

idea, com veurem més endavant16. Només coneixem l'amplada d'aquest hipotètic

model �77 peus romans�, però no la llargada, a la que seguidament farem un

16Cf. apartat 4.5.1, pàgina 234.
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assaig d'aproximació.

Emprarem l'amplada coneguda de 77 peus romans per a l'illa hipotètica. Pel

que fa a la llargada, tot i que no en coneixem cap, podem fer una sèrie de càlculs

que ens permetin fer una proposta. La distància entre la façana sud de l'illa al nord

del forum, de la que coneixem les habitacions 01 i 02, i la façana nord de la Casa

del Cap de Bronze, és de 168.2 m (Figura 4.6). L'àrea que cobreix aquesta distància

estava ocupada per la ciutat, tal com ho proven les troballes, a l'àrea intermitja,

de la Casa de Polymnia17, les excavacions d'Isasi a la zona sud-est de la mateixa

parcel·la18 i l'aparició en superfície de materials d'època romana en tota l'àrea. En

aquesta distància, propera als 600 peus romans, tal com ja apuntaren Mar i Roca

(1998, 114-115), hi podrien caber 2 o 3 línies d'insulæ. Com a hipòtesi de treball,

hem calculat l'amplada dels carrers entre aquestes en uns 30 peus romans (8.88 m),

igual que el decumanus 01 al nord del forum. Així, les opcions que tenim són la de

3 línies d'illes de 50.10 m de llargada, o 4 illes de 35.40 m. Aquesta última opció

és molt propera a 1 actus (equivalent a 120 peus romans = 35.52 m), una mesura

molt comuna dins el disseny urbà romà, mentre que hi ha pocs exemples propers a

la primera opció. Podem proposar, doncs, un model d'insula hipotètic de 77 x 120

peus romans, com a mínim pel que fa a l'àrea entre la Portella i el forum, és a dir,

la zona nord de la ciutat.

Algunes restes descobertes recentment a l'àrea del forum, i a uns 25 m de la

plaça, podrien reforçar aquesta hipòtesi. Una cruïlla de carrers fou trobada entre el

cardo 02, el mateix que limita l'insula 01 per l'oest i que passa per la Portella, i un

dels decumani (Figura 4.6). Aquesta cruïlla marcaria el límit sud de l'Insula 01, que

tindria així uns 129 o 130 peus romans de llargada, i els coneguts 87 peus d'amplada.

Aquestes dimensions ens porten a considerar que les proporcions d'aquesta insula

siguin el resultat de sumar 10 peus romans a les del mòdul que hem calculat, o

viceversa. Així, d'una illa de 77 x 120 peus, se'n de�neix una de 87 x 130 peus.

Aquestes mides són precisament les que s'han proposat prèviament per a l'Insula 01,

17Cf. apartat 2.3.4.3, pàgina 146.
18Cf. apartat 2.1.3, pàgina 128.
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Figura 4.6: Zona nord de la ciutat amb el model de insula hipotètic proposat.
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mitjançant la repetició tres vegades del mòdul d'habitacions �gran-mitjana-petita�,

de 431
2
peus romans, identi�cat a l'interior de l'insula (Or�la et alii , 2004, 255-256;

Or�la, 2009, 212), el que reforça tant la proposta de reconstrucció d'aquesta illa com

la que acabem de fer aquí de relació metrològica entre aquesta i el model pel nord

de la ciutat.

Aquesta solució implica que la franja d'insulæ de què formaria part la Insula 01

seria 10 peus romans més llarg que la resta d'illes. Aquesta relació modular entre la

plani�cació de l'Insula 01 del forum i la graella viària de la ciutat s'aproxima a una de

les categories que de�ní Sommella (1976, 26) en aquesta relació forum-xarxa viària.

Es tracta dels assentaments amb modulo costante con di�erenziazione nella fascia

che ingloba l'area forense (�mòdul regular amb diferenciació a la faixa que engloba

l'àrea foral�), on l'àrea del forum no segueix el ritme d'insulæ regular de la ciutat,

el que provoca que les franjes d'illes que hi passen tinguin unes dimensions diferents

per tal d'adaptar-se a aquesta irregularitat (Sommella, 1976, 26-29; Troccoli, 1983,

301). Un cas paradigmàtic seria el de la ciutat de Lucca (Sommella, 1976, 26-27).

Trobem alguns paral·lels per les característiques del model d'insula que hem

proposat, de 77 x 120 peus romans. L'amplada és propera a les dimensions conegu-

des a la ciutat de Valentia (València) (81 peus romans=24 m) (Ribera i Lacomba,

1998, 421-423), o Celsa (Osca) (76/77 peus romans=22.40/23.40 m) (Beltrán i Mar-

tín Bueno, 1982, 146). Aquests casos són especialment rellevants, ja que la fundació

de Valentia tingué lloc sobre el 138 aC, poc temps abans que la conquesta romana de

les insulæ Baliares, mentre que l'insula de Celsa referida es data entorn al 44 aC, no

molt després de la construcció de les primeres estructures de Pollentia (70/60 aC).

Les mesures totals del model d'insula proposat, de 77 x 120 peus romans, són certa-

ment d'unes proporcions petites, si les comparem amb altres exemples d'Hispania i

del Mediterrani occidental. Així, normalment les insulæ tenen unes majors propor-

cions, com podem veure a Emporiæ (120 x 240 peus romans = 1 x 2 actus) (Mar i

Ruiz de Arbulo, 1986, 372) o Tarraco (1 x ca 2 actus) (Macias, 2000, 93-94).
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4.4.3 L'urbanisme a la zona sud de la ciutat

Pel que fa a la zona al sud del forum, són diversos els indicis de que no seguia el

model que hem acabem de proposar. En aquesta àrea hi han tingut lloc nombroses

excavacions arqueològiques, la majoria d'aquestes en el periode 1923-1946, pel que

actualment les restes que es descobriren no són visibles. La situació d'aquestes

estructures que hem fet anteriorment19 (Figura 2.2, pàgina 109), de tota manera,

ens ajuda a veure com es podia estructurar aquesta àrea des del punt de vista de la

xarxa viària.

L'única evidència d'entramat viari amb què comptem és un tram de carrer

identi�cat a les excavacions de 1931 a la �nca de Santa Anna de Ca'n Costa (Figures

2.10, pàgina 118, i 2.11, pàgina 119), i que es tractaria d'un dels kardines de la

ciutat. Com es pot veure a la Figura 4.7, aquest carrer no segueix cap dels carrers

coneguts ni hipotètics de la zona nord, però sí que segueix una línia de sepultures

excavades el 1930, situades a Ca'n Fanals, i que probablement estiguin �anquejant

un dels camins de sortida de la ciutat, que al seu torn seria la continuació d'aquest

cardo. Aquest possible cardo no coincideix amb l'entramat que hem de�nit per a

la zona nord de la ciutat, ni tampoc amb el cardo 1 del forum que, com veurem

seguidament, tampoc seguiria la retícula que proposem per la zona nord de la ciutat

degut a la modulació pròpia del forum. Les altres troballes que hem pogut situar en

planta tampoc encaixen dins el dit entramat, si bé cal assenyalar que el coneixement

d'aquestes és limitat degut a que actualment estan enterrades i l'única documentació

que en tenim són els croquis realitzats per Isasi (Figura 4.7).

La raó de ser d'aquesta diferència a la zona sud de la ciutat es deuria, proba-

blement, a la pròpia orogra�a d'aquesta part. Entre el forum i la zona de la Portella

trobem un terreny planer, que permetria la utilització d'un esquema unitari. D'al-

tra banda, a la zona entre el forum i la necròpoli de Ca'n Fanals, el terreny fa un

desnivell d'uns 10 m. Actualment, aquesta diferència de cotes es salva mitjançant

un total de 3 terrasses de contenció de terres, però sembla que al menys una d'a-

19Cf. apartat 2.1, pàgina 101.
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Figura 4.7: Zona sud de la ciutat amb les restes identi�cades. Es pot comprovar com

aquestes no coincideixen amb la graella proposada per la zona nord.

221



Bartomeu Vallori Márquez

questes és la perduració d'una terrassa antiga. Recentment, es va poder excavar la

zona on, en els anys '50, Vicente Ruiz Argilés i Bartomeu Estrany excavaren una

cisterna20 (Sastre et alii , 2009, ), just al costat d'una terrassa. El desmuntament

de la terrassa va permetre constatar que el mur nord de la cisterna, �ns aleshores

cobert pel marge, actuava també com a mur de contenció de terres (Sastre et alii ,

2009, ). Aquesta cisterna, però, no està encara datada, i per tant l'aterrassament

d'aquesta zona tampoc, pel que no podem traslladar l'organització d'aquesta zona

sud de la ciutat en terrasses a època romana més que a nivell hipotètic. Són fre-

qüents en l'urbanisme romà els casos en què la ciutat es con�gura en terrasses per

tal d'adaptar-se al terreny, com per exemple Tarraco, Munigua o Cosa.

Així doncs, sabem ben poc de com s'organitzava la ciutat a la zona sud a

nivell planimètric, però el pendent del terreny i la constatació de la con�guració

històrica de la zona en terrasses ens permeten llançar la hipòtesi de que també en

època romana s'organitzàs d'aquesta manera. Pel que fa a la graella viària d'aquesta

zona, tant el possible cardo com les altres restes situades en planta semblen indicar

que l'entramat proposat per a la zona nord no tenia continuitat en aquesta part.

A nivell topogrà�c, podem dir que la part nord-oest de la parcel·la de Santa

Anna de Ca'n Costa va ser ocupada en algun moment per un o diversos edi�cis

suntuaris. Les excavaciones de 1923, 1934 i 1935 en aquesta zona així ho certi�caren,

trobant nombroses restes de mosaics, estructures monumentals �sembla que algunes

bases de columna feien uns 90 cm de diàmetre� i restes mobles com el cap de cavall

de bronze21. A l'est d'aquesta zona, i a prop de l'hipotètic cardo del que acabem de

parlar, es trobaren les restes d'un forn de producció ceràmica, pel que és possible

que, més cap a l'est, i en relació a aquest eix viari, hi hagués una zona comercial i

artesanal. Més cap a l'est, ja dins la parcel·la de Ca'n Pi, s'hi trobà el 1930 un gran

edi�ci amb un ampli peristylum, que podria correspondre a part d'unes termes22.

Les característiques d'aquests edi�cis tenen la seva lògica si tenim en compte la

20Cf. apartat 2.2.3, pàgina 132.
21Cf. apartat 2.1.1, pàgina 111.
22Cf. apartat 2.1.2, pàgina 117.
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proximitat del forum.

4.5 L'ordenació del forum

L'àrea del forum de Pollentia excavada �ns a dia d'avui ocupa uns 70 metres

en sentit est-oest, i 58 en sentit nord-sud. Els principals elements que el delimiten

i de�neixen són el capitolium, orientat cap el sud�sud-est, la façana del qual dóna

a un espai obert, de�nit com a plaça foral. Al sud s'hi ubiquen un seguit de mo-

numents, entre els que destaca l'Edicle 2 per les seves implicacions en l'urbanisme i

possiblement en la vida religiosa de la ciutat23. A l'oest, aquesta plaça és delimitada

per l'Insula 01 de tabernae i el cardo 01, ocupat parcialment per un pòrtic, la co-

berta del qual es suportaria en la façana de l'insula; aquests elements semblen dels

primers moments de la ciutat. A l'est, dues estructures identi�cades com Templet

I i Templet II sembla que de�neixen aquest lateral de la plaça, si bé aquesta zona

està afectada per diverses construccions d'èpoques diferents que di�culten el conei-

xement de la seva primera con�guració en època fundacional. Així, la construcció

del Templet I (Arribas i Tarradell, 1987, 127) es data en el segle I dC (Or�la, 2000a,

144; seguit per Cau i Chávez, 2003, 34), sent abandonat a �nals d'aquest mateix

segle (Equip Pollentia, 1994, 217, seguit per Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et alii ,

1999a, 110-111; Or�la, 2004, 172; Or�la, 2005c, 70; Or�la et alii , 2006b, 137), men-

tre que el Templet II no està datat estratigrà�cament, si bé se'l situa en el segle III

dC o moments posteriors (Arribas i Tarradell, 1987, 127-129; Or�la et alii , 1999a,

111; Or�la, 2004, 173; Or�la et alii , 2006b, 137). Al sud del templet II, un mur de

grans carreus de marès en sentit est-oest sembla ser d'època fundacional (Or�la et

alii , 2004, 10-11; Or�la et alii , 2006a, 106-107). Al seu torn, una línia de pilastres

que semblen de�nir un pòrtic en sentit nord-sud es daten en el segle III dC, (Or�la

et alii , 2006a, 107).

23Cf. apartat 8.2.2.
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Des que es compta amb cert coneixement topogrà�c de la con�guració del

forum, fruit dels primers treballs arqueològics moderns que tingueren lloc durant

els anys '80, s'ha plantejat quina seria la restitució completa a la qual obeiria el

seu traçat. Sense dubte l'espai obert de la plaça s'hauria desenvolupat des d'un

principi cap el sud, ja fora de la parcel·la de Ca'n Reinés, travessant el camí de

Ca'n Basser, cap a les �nques de Ca'n Pi (també anomenada Santa Anna de Ca'n

Mostel) i de Santa Anna de Ca'n Costa. Recordem aquí les espectaculars troballes

que tingueren lloc en aquestes parcel·les durant les excavacions de Gabriel Llabrés,
Rafael Isasi i Joan Llabrés. Fou a Ca'n Pi on es trobaren fortuïtament, a principis

de 1935, les tres escultures marmòries del togat, la gran herculanesa i el thoraccator,

reapro�tades com a material de construcció (Veny, 2005, 145-148; Isasi i Llabrés,

1934; Bosch, 1979-1980, 383-38), la ubicació original de les quals s'ha proposat que

fos el forum24 (Veny, 2005, 148-156). A la mateixa �nca s'hi trobà el 1930 un gran

edi�ci amb un peristil de 27 x 16 m25 (Llabrés i Isasi, 1934, 7-9; Arribas et alii , 1973,

20; Bosch, 1979-1980, 379-380). A Ca'n Costa, la �nca adjacent per l'oest, s'hi trobà

els anys 1923 i 1934-1935 un altre gran i sumptuós edi�ci, que fou anomenat �casa

del Pretorio� o �del Gobernador�26. Com es pot apreciar a la Figura 2.2 (pàgina

109), aquestes troballes, un cop ubicades sobre el plànol actual, deixen una zona

aparentment poc explorada al sud de la plaça del forum, i que és susceptible de ser

la seva continuació cap al sud.

La primera proposta de restitució de la planta del forum, doncs, vengué de

la mà d'Arribas i Tarradell (Figura 4.8) (Arribas i Tarradell, 1987; Or�la et alii ,

2004, 254). Es plantejava que l'amplada màxima de la plaça fos la distància entre

la façana oest del Templet II i la línia del pòrtic del cardo 01, aproximadament

uns 26 m. Aplicant el model vitruvià de proporcions 2:3, la llargada de la plaça en

sentit nord-sud, assumint com a límit nord les escales que relacionen amb l'accés al

podium del Capitolium, seria de 38 m, 15 dels quals havien estat ja excavats. Les

24Cf. apartat 2.1.2, pàgina 123.
25Cf. apartat 2.1.2, pàgina 117.
26Cf. apartat 2.1.1, pàgina 111 i 2.1.2, pàgina 122.
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dimensions de l'amplada trobaven paral·lels en altres ciutats d'extensió semblant

(unes 10 ha era el càlcul del moment), com són Baelo Claudia (Bolonia, Cadiz, 30

m d'amplada), Conimbriga (Coimbra, Portugal, 26 m), o Ruscino (20 m) (Arribas

i Tarradell, 1987, 124-125).

Figura 4.8: Proposta de restitució del forum d'Arribas i Tarradell (1987).

Per la seva banda, Doenges (2005a, 13) segueix el precepte vitruvià utilitzat

per Arribas i Tarradell, però les distàncies que empra són diferents i per tant també

la restitució. Indica una amplada de 37 m, que és aproximadament la distància entre

la línia de pòrtic del cardo 01 i la façana est del Templet II. La longitud nord-sud

seria en aquest cas de 55.5 m (Figura 4.9).
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Figura 4.9: Proposta de restitució del forum de Doenges (2005).

El mòdul de 116 peus de costat (87 del costat curt de l'Insula 01 més 29

d'amplada del carrer) que hipotetizaren Or�la i Moranta (Or�la i Moranta, 2001) va

ser proposat com la base d'una possible restitució del forum que segueix la mateixa

indicació de Vitruuius de que respectin la proporció 2:3. Així, mentre l'amplada

seria de 116 peus, la longitud seria de 174 (Or�la et alii , 2004, 255-256; Or�la, 2009,

211). Tot i això, les excavacions no han con�rmat aquesta hipòtesi, no apareixent

el lateral est del forum, a més de que el mur est-oest al sud del Templet II trencaria

aquest esquema (Or�la et alii , 2004, 255-256; Or�la, 2009, 212).
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Figura 4.10: Restitució del forum de Mar i Roca (1998: 114, �g. 5).

La proposta de reconstrucció del forum que feren Mar i Roca (1998) (Figura

4.10) es basa en l'assumpció de que el Capitolium ocupa una posició simètrica res-

pecte a la graella urbana. Així, coneixent la distància d'aquest respecte el cardo 01

i la Insula 01, infereixen el costat est de la plaça re�exant el seu costat oest, encara

que no coneixem com funciona la graella urbana a l'est del Capitolium. Així, si do-

blem la distància entre l'eix de simetria del Capitolium i la façana oest de la insula

obtindriem l'amplada est-oest de l'espai foral, que degué ocupar un espai equivalent

a diverses insulæ. Aquesta distància és de 45 m, pel que l'amplada total original

hauria de ser de 90, mesura propera als 300 peus romans (88,8 m). L'espai del forum

ocuparia en sentit est-oest l'espai de tres insulae de 100 x 200 peus romans, bessones

de la insula de tabernæ (Mar i Roca, 1998, 114-115). La reconstrucció es completava

re�exant, igualment, el pòrtic del costat oest de la plaça, ja excavat, en el costat

est d'aquesta plaça. Pel costat nord discorreria un carrer en sentit est-oest, conegut
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possiblement per les façanes nord del Capitolium i de la insula, i per la façana sud

de les tabernæ 01 i 02, situades al nord de la zona. La reconstrucció que proposen

és, doncs, una simetria total de les estructures conegudes a la part oest del forum

(Insula 01 de tabernæ, carrers nord-sud, Capitolium) cap a l'est, amb el temple ca-

pitolí com a eix de simetria. Com els mateixos autors indicaren, aquesta proposta

és tan sols una hipòtesi que podia ser o no refrendada per posteriors excavacions

(Mar i Roca, 1998, 115; Or�la i Moranta, 2001, 213).

Aquesta composició del forum trobaria els seus paral·lels més clars en els

fora de Lunæ i Minturnæ, amb els precedents dels santuaris de Iuno a Gabii i el

d'Æsculapius aFregellæ. De�neixen el forum de Pollentia com �arcaitzant�, degut a

que la relació entre l'espai obert, els pòrtics i el temple no estaria encara resolta, en

el sentit que els pòrtics no envolten el temple per tres costats, com seria usual anys

després, sinó que tan sols el �anquejen pels laterals (Mar i Roca, 1998, 115).

A aquesta proposta s'hi han posat les mateixes objeccions que hem vist pel

que fa a la graella urbana proposada per aquests autors27, a tenor, a més, dels tre-

balls desenvolupats posteriorment a la zona, i a la presa de mesures in situ (Or�la,

2000a, 141; Or�la i Moranta, 2001, 213-214; Moranta i Or�la, 2002, 132-133; Or-

�la et alii , 2004, 251; Or�la, 2009, 211). Les excavacions posteriors (campanyes

1996-2000) han proporcionat noves estructures i n'han completat d'altres, el que

ha permès de�nir el que segurament seria l'amplada del carrer situat a l'oest de la

Insula 01. Es documenta una línia de pòrtic a la façana nord-oest de la Insula 01,

posteriorment documentada més al sud (front a l'habitació Z) (Or�la, 2000a, 139 i

150; Doenges, 2005a, 26-27; memòria d'excavació a Román et alii , 2000), de 2.40

m d'amplada i recolzada a la façana oest de l'insula. La part central del carrer fa

4.30 m d'ampla, i s'hi ha documentat una pavimentació de còdols arrodonits, amb

materials superposats datats en el segle III dC (Román et alii , 2000, 120-121). A

la part oest d'aquesta via sembla que hi pot haver un altre pòrtic simètric a l'al-

tre, també de 2.40 m d'ample, fent un total de 9.06 m d'amplada de carrer amb

27Cf. apartat 4.4.1, pàgina 208.
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els pòrtics inclosos. Aquesta amplada és major de la que suposa l'estudi de Mar i

Roca, segons el qual l'eix del Capitolium �ns el centre d'aquest carrer hi havia 45

m, mentre que la distància, després d'aquests treballs, sembla ser de 47,5 m (Or�la

i Moranta, 2001, 214). Així, Or�la ho explica de la següent manera:

�Si aplicam aquestes mesures directament sobre les estructures mateixes

i les traslladam als nostres plànols, prenent com a referència que es co-

mença a comptar des de l'eix central del capitoli, veim que al fòrum la

distància de 45 metres indicada per a aquest mòdul és de 100 per 200

peus se situa, a l'oest, just en el porticat del carrer Oest, i a un metre

de distància cap a l'oest de la façana est d'aquesta illa, és a dir, no està

centrada en relació amb l'amplària del pòrtic. Si tenim present que en

aquesta distància encara no havia començat el carrer la calçada del qual

mesura, des de les pilastres del porticat �ns a la següent façana cap a

l'oest, 4,30 m, i és l'amplària total d'aquest carrer 6,63 m28, vol dir això

que és un poc difícil que coincideixin aquestes mesures amb la plani�-

cació urbanística de la ciutat presentada per Mar i Roca (Mar; Roca,

1998, p. 144, �g. 5), ja que per a aquests la línia divisòria entre mòduls

passaria pel centre de l'espai existent entre aquestes dues façanes, és a

dir a 3,3 m de l'esmentada façana i no per on realment coincideix la

distància d'aquest mòdul, com acabam de dir, a 1 m d'aquesta. Després

d'aquestes comprovacions de les mesures de les illetes conegudes �ns ara

no podem con�rmar quina era la divisió modular urbana de Pollentia.�

(Or�la, 2000a, 141).

Com a fruit d'aquestes observacions, l'equip d'excavació elaborà una sèrie

d'hipòtesis sobre com es podria hacer modulat la plaça del forum. La distància entre

el centre del Capitolium i la façana de la Insula 01 correspon a 58 peus romans,

és a dir, la meitat de la llargada de la dita Insula (116 peus romans), i quatre

28En una publicació posterior, aquesta mesura es corregiria per 9,06 m (4,30 de calçada més els

dos pòrtics de 2,40 m) (Or�la i Moranta, 2001, 213-214).
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vegades el mòdul bàsic proposat per a l'urbanisme de la ciutat, de 29 peus romans.

Seguint la susdita prescripció vitruviana d'una relació 2:3, proposaren una plaça

de 116 peus d'ample i 174 de llarg (Figura 4.11) (Or�la et alii , 2004, 254). Com

veurem seguidament, les troballes realitzades en el forum portaren a considerar que

la plaça no hagués estat simètrica ja des del moment del seu platejament físic, i en

la mateixa publicació els autors proposen una altra ordenació d'aquesta àrea (Or�la

et alii , 2004, 255).

Figura 4.11: Restitució del forum de proporcions 2:3 proposada a Or�la et alii , 2004, 154

D'altra banda, les excavacions portades a terme en els últims anys han posat

de relleu que no es conserva cap traça de la hipotètica línia de pòrtic a l'est del

Capitolium, simètrica a l'apareguda a l'oest. Sí que ha aparegut una línia de bases

de pilars asimètriques respecte a les altres si considerem el Capitolium com a eix
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de simetria. Tampoc han aparegut evidències de cap altra limitació de l'espai obert

de la plaça per aquest costat est d'època fundacional (Or�la et alii , 2004, 254-

256; Or�la et alii , 2006a, 107; Or�la, 2009, 212). Un poc més al sud d'aquestes

estructures, just adosat al sud de l'anomenat Templet II, un mur orientat est-oest,

amb grans carreus de marès, alguns dels quals estan encoixinats, ha estat datat en

època fundacional, el que sembla negar tot possible pòrtic simètric al del carrer oest

(Or�la et alii , 2004, 10-11; Or�la et alii , 2006a, 106-107; Or�la, 2009, 212), al menys

en els termes proposats a Mar i Roca (1998, 115).

Davant la manca de corroboració de les hipòtesis anteriors per part de les

troballes arqueològiques, l'espai que ocupà el forum primigeni no es pot intentar

reconstruir sense tenir en compte algunes consideracions. D'una banda, l'espai obert

de la plaça podria haver estat ampliat en algun moment donat en relació a una

axialitat originària, eliminant l'evidència de l'estructuració anterior, de manera que

l'amplada conservada actualment (la distància total de la qual encara desconeixem)

fos producte d'una refacció i no re�ectís les dimensions inicials. En aquesta plaça

reformada, s'hi encabirien estructures com els templets I i II, el segon dels quals

seria impossible d'ubicar segons els models proposats anteriorment. D'altra banda,

és possible que la plani�cació fundacional ja contemplés aquests edi�cis a l'est del

Capitolium, i que no fos, per tant simètrica29 (Or�la et alii , 2004, 254-255; Or�la et

alii , 2006a, 106-107; Or�la, 2009, 212). En qualsevol cas, l'evidència arqueològica

sembla respatllar, segons Or�la et alii (2004, 254-255) i Or�la (2009, 212), la idea

de que el forum de Pollentia, tant si ens referim al fundacional com a una possible

modi�cació posterior d'aquest, no fou simètric. Els elements que ho suporten ja

els hem esmentat anteriorment: el mur est-oest al sud del Templet II, construit en

època fundacional, rompria qualsevol simetria; la construcció de les bases de pilars

que tracen una línia de pòrtic a l'est del Capitolium pot ser posterior a la projecció

29De fet, si hi hagués hagut alguna modi�cació del plantejament d'aquesta zona, s'hauria con-

servat alguna resta de l'estat anterior, mentre que les darrers excavacions han con�rmat que no

se'n troben (memòria d'excavació a Rivas et alii , 2011 inèdit).
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fundacional de la plaça del forum30; a més, no són simètriques �amb el Capitolium

com a eix� amb el pòrtic del cardo 01; el mur paral·lel a aquesta línia de pilars a

l'est del Capitolium, on es suportaria el pòrtic, no és tampoc simètric amb el pòrtic

oest (Or�la et alii , 2004, 10-11; Or�la et alii , 2006a, 106-107; Or�la, 2009, 212).

Així, Or�la et al. (2004) proposen com a alternativa una restitució basada en

el triangle 5:12:13 (Figura 4.12) que, com hem vist, havia estat utilitzat també en

el procés d'orientació de la ciutat i, com a triangle pitagòric, era de gran utilitat

a l'Antiguitat. Es per�la el forum complet utilitzant el mòdul de 29 peus, que és

l'amplada del carrer oest i una tercera part de l'amplada de l'Insula 01 de tabernæ

(Or�la i Moranta, 2001, 218), com a base d'aquest triangle de proporcions 5:12:13

(29:69,6:75,4 peus romans) que, repetit 5 vegades tant en sentit est-oest com nord-

sud, de�niria un gran espai de 145 x 348 peus romans (uns 43 x 103 m), equivalent

a dos triangles de mesures 145:348:377 (lògicament, múltiple de 5:12:13). Aquest

espai inicial donaria cabuda als edi�cis, d'època imperial, a l'est del Capitolium, i

equivaldria en sentit nord-sud a dues illes de 130,5 peus i tres carrers (de 29 peus).

El model d'insula proposat és el fruit d'una altra hipòtesi, aquesta referent a la

modulació interior de l'illa, i que té un re�ex en les seves proporcions generals31.

S'ha observat com les estances que donen al carrer segueixen un ritme d'habitació

gran, mitjana i petita (en sentit nord-sud); així són els conjunts d'habitacions P, O

i N, les J, A i B i sembla que les V, Y i el corredor al nord de la Z (Or�la, 2000a,

140; Or�la i Moranta, 2001, 214-216). No es coneix, però, si aquesta modulació

marca el ritme d'habitacions cap a la zona no excavada al sud, pel que una de

les hipòtesis és que aquest mòdul es repetís 3 vegades (la última sense habitació

petita, ja que aquestes són interpretades com passadissos o caixes d'escala, el que

30Tot i que a la memòria d'excavació s'apuntava una datació en el segle III dC, no s'han excavat

encara els nivells de fonamentació d'aquestes estructures, pel que és molt difícil parlar de la seva

cronologia inicial. Com veurem més endavant (Cf. apartat 7.3.2, pàgina 324), nosaltres ens

inclinem perquè tingui relació amb la construcció del Templet II, amb el que sembla formar un

conjunt arquitectònic.
31Hem exposat aquesta hipòtesi de reconstrucció a l'apartat 4.4.1, pàgina 215.
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Figura 4.12: Restitució del forum de proporcions 5:12:13 proposada a Or�la et alii , 2004,

155
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les deixaria inútils en una cantonada d'illa). Aquesta modulació donaria com a

resultat una illa de 87 X 130,5 peus32, que és la utilitzada en aquesta hipòtesi de

forum de proporcions 5:12:13 (Or�la et alii , 2004, 255-256). Una altra possibilitat

que contemplen és una proporció de 1:2, que Vitruuius aplica en la plani�cació de

basilicæ, partint també del mòdul hipotètic de 29 peus, i amb l'amplada de 145

(Figura 4.13). La distància nord-sud seria, doncs, de 290 peus, sent lleugerament

més curta que la hipòtesi de proporcions 5:12:13. Aquest disseny tindria com a base

la combinació de triangles de proporcions 3:4:5 (Or�la et alii , 2004, 156; Or�la et

alii , 2006a, 107; Or�la, 2009, 212-213).

4.5.1 Proposta d'ordenació del forum

Tal com hem esmentat anteriorment33, l'ordenació dels fora romans, des del

punt de vista mètric, sol representar una interrupció en el ritme de la graella viària

de les ciutats. Tot i que solen encaixar dins aquesta, ocupen l'espai corresponent

a més d'una insula, i dins d'aquest espai adopten la seva pròpia distribució (Som-

mella, 1976, 26). En aquest sentit, pensem que l'ordenació del forum de Pollentia

representa aquest model: una interrupció dins el ritme de l'entramat viari, però que

a la vegada es correspon amb una sèrie d'insulæ que segueixen el model hipotètic

que hem elaborat a l'apartat 4.4.2 (pàgina 217).

La proposta que farem es centra en la distribució en sentit est-oest dels dife-

rents edi�cis que formarien el costat nord del forum. D'aquests, coneixem la Insula

01 (a l'oest), el Capitolium i el Templet I. A aquests hi hem d'afegir un altre edi�ci

(�Edi�ci A�) que s'està excavant des de l'any 2002. Es troba a l'est dels Templets I

i II, i de moment s'hi han pogut identi�car diverses estances distribuides entorn a

un pati central. La construcció original d'aquest edi�ci sembla que es pot datar en

època republicana, si bé posteriorment sofrí una sèrie de reformes que mantingue-

32Les mesures obtingudes mitjançant aquesta aproximació són molt semblants a les que hem

proposat a l'apartat 4.4.2, pàgina 217, on hem seguit un altre procediment.
33Cf. 4.4.2, pàgina 215.
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Figura 4.13: Restitució del forum de proporcions 1:2 proposada a Or�la et alii , 2004, 156
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ren l'estructuració general de l'edi�ci. Es coneixen tres dels murs que delimitarien

l'edi�ci en aquesta primera fase. L'amplada seria d'uns 17.66/17.90 m (est-oest),

mentre que la llargada, si assumim que limitaria amb el decumanus 1 al nord, se-

ria de 23.20 m (nord-sud). Aquestes dimensionssón sorprenentment properes a les

del Capitolium, de 17.76 x 23.40 m, el que ens fa pensar que, a nivell planimètric

i de modulació del forum, aquests dos edi�cis eren simètrics. L'eix de simetria de

l'ordenació del forum, doncs, es trobaria a l'espai que es troba entre el Capitolium

i l'Edi�ci A, on s'ubiquen els templets I i II. Si re�ectim la Insula 01 i el cardo 01,

que té davant (incloent el pòrtic), cap a l'est de l'Edi�ci A, obtenim una ordenació

simètrica del que seria el costat nord del forum (Figura 4.14). Pel que fa a aquest

quart element simètric a la Insula 01 (que anomenarem �Insula B�), l'única possible

referència arqueològica que tenim són les restes trobades el 1933 per Llabrés i Isasi

en aquesta zona, però aquestes troballes l'únic que con�rmen és que el jaciment

s'estén, efectivament, en aquesta direcció.

La hipòtesi presentada té el valor afegir de guardar una correspondència amb

el model d'insula hipotètica que hem elaborat34. Així, el conjunt de quatre edi�cis

(Insula 01, Capitolium, Edi�ci A i la hipotètica Insula B) fa una amplada equivalent

a la repetició de quatre insulæ del model proposat, amb carrers de 30 peus romans

(8.88 m) tal com es pot veure a la Figura 4.14. Aquesta distància seria d'uns 116.30

m, equivalent aproximadament a 393 peus romans, o 3 1
4
actus. Enmig d'aquestes

insulæ quedaria un carrer (cardo) coincident amb l'espai entre el Capitolium i l'Edi-

�ci A. En el següent apartat descriurem la funció que pensem que va desenvolupar

aquest espai en la topogra�a de la zona.

Pel que fa a la plaça del forum pròpiament dita, pensem que s'ha de considerar

com a tal únicament l'espai que es troba al sud del temple capitolí. És important

remarcar com en molts fora republicans es marca una clara diferència entre la cap-

çalera o costat noble del forum, on s'ubica el temple principal, i l'espai de la plaça.

Aquesta divisió prèn forma en els casos de Minturnæ (Johnson, 1935; Guidobaldi et

34Cf. 4.4.2, pàgina 217.
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Figura 4.14: Proposta d'ordenació del costat nord del forum.

alii , 1989) i Lunæ (Rossignani, 1995, 443-444, 446) en una capçalera amb el temple,

separada de la plaça per una via. La plaça està en aquests casos envoltada d'un

pòrtic, i també la capçalera és envoltada, en un moment o altre, per un pòrtic,

però sempre separat de la plaça. El cas d'Emporiæ segueix la mateixa pauta. La

capçalera del forum, que coincideix amb el temenos del temple, està envoltada per

tres costats per un criptopòrtic des d'època republicana, i en època d'Augustus és

delimitada, i separada de la plaça, pel sud per un mur i un decumanus (Aquilué et

alii , 1984, 78; Mar i Ruiz de Arbulo, 1990, 147; Mar i Ruiz de Arbulo, 1993, 282).

La llargada d'aquesta plaça ens és, ara per ara, desconeguda. Ja hem fet un

recull de les propostes de restitució de la seva planta fetes anteriorment, i cal re-

marcar que la majoria d'aquestes són possibles des del punt de vista arqueològic,
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donat el desconeixement topogrà�c de la zona al sud del camí de Ca'n Basser. Sens

dubte, les seves dimensions tingueren una relació directa amb les de la ciutat i la

població potencial que podia allotjar (Etxebarria, 2008, 116-117), tal com Vitruuius

ja s'encarregà d'assenyalar (De arch. V,1,2). Segons la classi�cació que fa Etxebar-

ria (2008, 117), que divideix les ciutats republicanes del centre d'Itàlia entre les que

allotjaven �ns a 2500 famílies i les que n'allotjaven entre 4000 i 6000, podem incloure

la ciutat de Pollentia entre les primeres, donada la seva extensió de 15-20 ha. (Or�la

i Arribas, 2000, 34) la fan comparable a ciutats com Florentia (Frere, 1977, 88), Co-

sa, Minturnæ o Lunæ (Etxebarria, 2008, 117). Les dimensions dels fora d'aquestes

ciutats són menors que les de les primeres, des dels 35.5 x 88.8 m de Cosa �ns als

50 x 63 m de Minturnæ, passant pels 40 x 80 m de Tusculum o els 38 x 61.5 de

Lauinium. La relació de proporcions mitjanes és, segons Etxebarria, d'entorn a 1:3.

Atenent-nos a aquesta tendència en les proporcions allargades de fora republicans a

ciutats de dimensions similars a les de Pollentia, la hipòtesi d'unes proporcions rela-

cionades amb el triangle 5:12:13, llençada per Or�la et alii , sembla la més plausible.

Aquesta proposta, però, engloba dins la projecció del triangle 5:12:13 l'àrea a l'est

del Captiolium amb el Templet I i el Templet II que, com acabem d'argumentar,

considerem fora de l'espai estricte de la plaça del forum, pel que les dimensions de

la plaça serien lleugerament menors que les proposades prèviament (Or�la et alii ,

2004, 255-256; Or�la, 2009, 212-213). A una amplada aproximada de 25.7 m entre

el pòrtic del cardo 01 i l'estructura 190 (alineada amb la façana del Templet II), li

correspondria una llargada de 61.68 m, donant com a resultat una plaça de 87 x 208

peus romans. Aquestes dimensions són tan sols una aproximació, però és important

assenyalar que coincideixen en gran part amb el model d'insula hipotètica que hem

elaborat i amb la seva repetició �ns aquesta zona sud del forum, com es pot veure

a la Figura 4.15.

Les escasses troballes de què tenim notícia per l'àrea hipotètica que cobriria

aquesta plaça són, de fet, rellevants, ja que entre aquestes es troba el conjunt es-

cultòric trobat el 1935 com a material reutilitzat en la construcció d'una estructura
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Figura 4.15: Aproximació a les possibles dimensions de la plaça del forum.
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defensiva35. Es tracta d'un grup escultòric dinàstic d'època d'Augustus �si bé la

cronologia es podria estendre �ns a mitjan segle I dC� al que s'hi pot incloure el cap

velat d'Augustus36. Aquest tipus de grups es trobaven dins les reformes monumen-

tals d'aquesta època (Moreno, 2007, 92-93; Moreno, 2009-2010, 375-376; Moreno i

Or�la, en premsa, 377-378), de manera que podria formar part d'algun equipatge

públic relacionat amb el forum (Veny, 2005, 148-156), com ara una basilica, unes

termes (Moreno, 2007, 92-93; Moreno, 2009-2010, 376; Moreno i Or�la, en premsa,

378), una curia o un centre de culte imperial.

4.5.1.1 Una àrea transicional d'accés al forum

De la hipòtesi d'ordenació del costat nord del forum que acabem d'exposar,

se'n desprèn la centralitat, dins aquest conjunt, de l'espai entre el Capitolium i l'E-

di�ci A. Aquesta àrea ha estat prèviament (Or�la et alii , 2004, 10-11; Or�la, 2009,

211-212) interpretada com part de la plaça del forum, que seria en aquest cas assi-

mètrica respecte al Capitolium. Com hem vist anteriorment, nosaltres ens inclinem

per considerar com a plaça del forum únicament l'espai que s'estén enfront del Ca-

pitolium, en direcció sud. Així, l'espai que estem ara considerant entre dit temple

i l'Edi�ci A romandria fora de la plaça, però encara formaria part del conjunt del

forum amb una funció d'espai transicional entre els carrers al nord �el decumanus

1 i un possible cardo en direcció nord� i la plaça del forum.

Aquesta àrea transicional estaria limitada al sud pel mur estructura 190 que,

com hem vist, està datat en època republicana (Or�la et alii , 2004, 254-255; me-

mòria d'excavació a Román et alii , 2002 inèdit). Aquesta estructura formaria part,

possiblement, del mur nord d'un edi�ci situat al costat est de la plaça del forum.

L'espai entre aquest mur i el Capitolium és d'uns 4 m, i constituiria l'entrada pel

sud a l'àrea transicional.

35Cf. apartat 2.1.2, pàgina 123.
36Les circumstàncies de la troballa d'aquest últim les hem descrit a l'apartat 1.3, pàgina 89.
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Pel costat nord, l'àrea estaria limitada pel decumanus 1, documentat més a

l'oest, i que seguiria el seu curs en aquesta part. A l'oest, el Capitolium delimita

clarament aquest espai en tota la seva llargada, mentre que a l'est s'està excavant

un edi�ci que probablement també el delimita per aquest costat, l'Edi�ci A.

L'àrea que estem analitzant, doncs, estaria delimitada en tots els seus costats,

el que restringeix el patró de circulació a un eix nord-sud entre la plaça del forum

i els carrers al nord. L'àrea mediria uns 42/44 peus romans (12.92 m) d'ampla-

da (est-oest), i 85 peus romans (25.30m) de llargada (nord-sud). Aquestes mides

corresponen a una proporció d'1:2.

Podem trobar epais similars a altres ciutats romanes, la funció dels quals era

la d'exercir de transició entre la plaça del forum i els seus voltants. A Hispania,

a Munigua (Sevilla), una petita plaça condueix tant al santuari com a la plaça del

forum (Hauschild, 1991, 133-141). En aquest cas, la topogra�a, de relleu accidentat,

condiciona molt la con�guració de la ciutat. En aquest mateix espai distribuidor

hi trobem una petita ædicula dedicada a Mercuri (Hauschild, 1991, 141), i que

constitueix un dels paral·lels per a una estructura que identi�quem com una ædicula-

Compitum a Pollentia37, situada en aquesta àrea transicional.

També a la ciutat de Cosa hi trobem un espai entre els atria publica que

ocupen el costat sud-oest de la plaça (Brown, 1980, 34-35). La presència de dos

grans dipòsits (30 m de llargada), on s'hi guardaria peix fresc, va portar a proposar

que aquest espai fos el Forum Piscarium particular de la ciutat (Brown, 1980, 36),

a�rmació que ha estat assumida per la bibliogra�a posterior. Aquest espai mena des

del forum als carrers �5� i �P�, que condueix a l'Arx de la ciutat. Això converteix

el �Forum Piscarium� en un element clau per al lligam visual i físic entre el centre

polític i administratiu de la ciutat �el forum� i el lloc on s'allotjaven les seves

divinitats protectores �l'Arx�. Les entrades a aquest espai transicional de Cosa

es monumentalitzaren mitjançant dues columnes toscanes a l'extrem que dóna a la

plaça, i amb unes escales a l'extrem que dóna als carrers 5 i P (Brown, 1980, 34-35).

37Cf. apartat 6.3.3, pàgina 304.
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Figura 4.16: L'Àrea Transicional, on podem apreciar els templets I i II amb l'enllosat

entre aquests.

En el cas de l'àrea transicional de Pollentia, no s'ha documentat de moment

cap monumentalització del seu accés sud-oest, mentre que la zona nord romàn encara

sense excavar. La monumentalització de l'àrea en si està ben documentada (Figura

4.16) amb un enllosat de què parlarem seguidament, i amb la presència dels templets

I i II i una sèrie de monuments menors que estan relacionats amb aquests, i que

analitzarem posteriorment38.

El paviment de lloses de pedra sorrenca, que s'estén en aquesta àrea entre el

Templet I i el Templet II39, es va construir com a part del conjunt monumental del

Templet I, i ens dóna una idea de l'importància d'aquesta àrea transicional. Les

lloses serien massa primes i fràgils com per acollir el trà�c pesat, pel que aquesta

zona devia estar en origen reservada a la circulació de peatons. De fet, no s'han

documentat reparacions d'aquest paviment ni acumulació de sediments �ns el segle

38Cf. capítol 6, pàgina 289, per al Templet I, i capítol 7, pàgina 313, per al Templet II.
39Cf. apartat 6.3, pàgina 301.
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IV, en què es repara (UE 6917), i �nalment en el mateix segle es regularitza el nivell

de la zona (UE's 6826 i 6849) i es pavimenta de nou (UE's 6791, 6819) (Rivas et alii ,

2009 inèdit). La necessitat d'aquestes reparacions tingué a veure molt probablement

amb l'introducció de trànsit pesat, el que hauria ocasionat desperfectes considera-

bles en el paviment. La presència d'aquest enllosat és un element que reforça la

monumentalitat d'aquesta àrea que hem de�nit com a transicional.
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Part III

L'arquitectura pública de

Pollentia

245





Capítol 5

El temple toscà

L'edi�ci identi�cat com a Capitolium1 de la ciutat està situat a la cara nord de

l'espai obert del forum (Figures 5.1 i 5.2), seguint l'orientació general de la ciutat,

nord-nord-oest�sud-sud-est, i sobre una petita elevació al voltant dels 12 msnm.

Manquen moltes parts de l'edi�ci original, degut principalment a l'espoli dels carreus

de marès que en formaven part (Arribas i Tarradell, 1987, 126; Equip Pollentia

1994b, 217), identi�cat i datat en algunes zones en època islàmica, sense poder-se'n

precisar més la cronologia (Or�la et alii , 2005, 342; Or�la et alii , 2006b, 97). Tot

i els espolis esmentats, s'han pogut identi�car les trinxeres fundacionals, a més de

les trinxeres d'espoli, i s'han conservat alguns trams de mur, el que permet, si bé no

d'una manera exacta, sí aproximar-nos a les dimensions que tingué el podium o base

de l'edi�ci, com veurem més endavant. A grans trets, les estructures pervingudes són

un conjunt de murs que formen la base de l'edi�ci o podium. A l'interior d'aquest,

un seguit de murs a la meitat nord, tot i que alguns han sofert un extens espoli,

delimiten tres cellæ, mentre que a la meitat sud trobem 4 fonaments de columna que

sostindrien el sostre del pronaos (Arribas i Tarradell, 1987, 126-127; Bendala Galán,

1989-1990, 30; Equip Pollentia 1994b, 217; Parment, 1995, 13-22; Subías, 1994,

220-224; Or�la et alii , 1999b, 93-94; Doenges, 2005a, 14-15).

1La identi�cació del culte d'aquest edi�ci serà objecte de discussió de l'apartat 5.6, pàgina 277.
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Figura 5.1: Planta de les estructures identi�cades com a Capitolium.
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Fou al llarg de les excavacions dels anys '80 a la �nca de Ca'n Reinés, dins

la zona del Camp de'n França, quan es descobrí aquesta estructura (Figura 5.1).

El 1985 s'identi�cà aquest conjunt de murs i negatius de trinxeres com un temple

capitolí, i el 1987 es publicà com a tal en la primera notícia sobre l'excavació del

forum (Arribas i Tarradell, 1987, 126; Doenges, 2005a, 14). Posteriorment s'excava-

ria la zona al nord del Capitolium, descobrint, a més d'una estructura tardana molt

espoliada, una estructura més petita2 adossada al mur nord del Capitolium per la

seva cara exterior, i que la retalla en part per tal d'assentar dos murs de carreus

escairats (Equip Pollentia 1994b, 219). L'any 2001, amb motiu de les obres de res-

tauració i consolidació del forum, es decidí fer dos sondejos en el mur UE 6378 (oest,

estructura 03), un en l'angle nord-oest, i l'altre al tram sud. Ambdós documentaren

la trinxera d'espoli, que es datà en època islàmica, i a més en el sondeig sud s'hi

constatà el retall de les trinxeres de fonamentació en el nivell de blanquet (Or�la et

alii , 2005, 342; Or�la et alii , 2006b, 97). Des de 2003 �ns a 2005 s'excavà l'angle

sud-est de l'edi�ci i el tram encara inexplorat del mur UE 6193 (est, estructura

249). Es documentà novament la trinxera d'espoli, datada també en època islàmica,

la sabata de fonamentació a l'angle sud-est, i s'incrementà el coneixement d'aquest

mur est amb el descobriment de quatre carreus que formaven part del seu parament

exterior (Rivas et alii , 2005 inèdit; Or�la et alii , 2005, 342; Or�la et alii , 2006b,

97). Durant la campanya d'excavació de 2010, es va realitzar una cala al mig del

mur est i per la part interior de l'edi�ci, el que va permetre documentar novament

els espolis del mur, el rebliment del podium, i es recuperaren alguns materials del

rebliment de la trinxera de fonamentació, per sota de la banqueta de fonamentació

(Vallori et alii , 2010 inèdit). Els rebliments de les trinxeres d'espoli van proporcionar

materials islàmics, reforçant la hipòtesi d'un espoli extensiu durant aquest període

(902-1229 dC). Poc després, les excavacions realitzades l'hivern de 2011 a arrel de la

restauració del forum van permetre descobrir tota la banqueta fundacional del mur

est.

2Cf. apartat 5.7.2, pàgina 283.
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5.1 Descripció de les restes

El sistema de fonamentació de l'edi�ci ha estat documentat en diversos punts

recentment. Les trinxeres fundacionals s'excavaren en el nivell de blanquet ja es-

mentat3, i han pogut ser identi�cades a les zones sud-oest, sud-est i part est central

de l'edi�ci. L'espoli que sofriren els murs en època islàmica destruí l'estratigra�a

fundacional en aquests punts, pel que fou impossible la datació arqueològica. Pel

que fa a la zona sud-oest, el 2001 es documentà tan sols la trinxera, però a l'angle

sud-est del podium l'excavació ha permès documentar la trinxera d'espoli (UE 6098)

i la sabata de fonamentació (UE's 6074 i UE 6075), formada per blocs de marès de

tamanys heterogenis, a més d'un a�orament de roca calcàrea (UE 6149) (Rivas et

alii , 2005 inèdit; Or�la et alii , 2005, 342; Or�la et alii , 2006b, 97). D'altra banda, a

l'estructura 01 del Capitolium s'hi pot observar com la fonamentació del mur es va

fer directament sobre el blanquet, mitjançant una �lera de blocs de marès irregulars

de tamany mitjà (Figura 5.6).

Els fonaments d'algunes estructures internes són l'únic indici que ens resta dels

murs. Com ja hem esmentat, es tracta de les estructures 04, 05, 06 i els fonaments de

columna estructures 07, 08, 09 i 104. Les restes d'aquests fonaments són més aviat

minses, encara que les estructures 04 i 06 ens permeten aproximar-nos a la seva

factura. Es tracta de murs d'uns 0.70 m d'amplada, de doble parament, construïts

amb blocs de mida mitjana i aparell irregular, formant �leres irregulars, dels que es

conserva una altura d'entre 10/15 cm i 40 cm. Les estructures 04 i 05 s'adossen al

nord a l'estructura 01 (nord del Capitolium), i al sud a la 06. Aquesta estructura

06 s'insereix en el mur oest (UE 6378, est 03) mitjançant un encaix d'obra practicat

al seu parament intern (Figura 5.3).

La continuació de l'estructura 06 cap a l'est no s'ha excavat completament, si

bé les intervencions de 2010 i 2011 han permès descobrir la unió amb el mur est.

Pel que fa a l'estructura 05, entre els àmbits 02 i 03, tan sols se n'ha excavat part

3Cf. apartat 4.2, pàgina 199.
4D'aquest últim, només se'n conserva la trinxera d'espoli.
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Figura 5.2: Vista general de les restes del Capitolium.

Figura 5.3: Capitolium. Estructura 06 en el punt d'unió amb l'estructura 03.

dels fonaments.

Els fonaments del Capitolium consisteixen en una sabata de blocs de marès,

encaixada dins les trinxeres fundacionals d'uns 2 m d'amplada (Figura 5.4), que ha

estat documentada a diversos punts del perímetre del podium. Aquesta sabata es
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suporta, quasi en tot el perímetre, en el nivell d'argila natural de la zona. Tot i

això, a l'angle sud-est es va poder documentar com un a�orament de la roca mare

calcària també es va apro�tar com a fonament, en combinació amb aquesta sabata

(Rivas et alii , 2005 inèdit).

Figura 5.4: Banqueta de fonamentació del mur est (estructura 249) del Capitolium.

Els murs que podem veure avui en dia són gran part del mur nord (estructura

01; el tram oest està desaparegut en uns 3.30 m), tres trams discontinus del mur est

(estructura 249, UE 6098), i un tram d'uns 4 m a la part central del mur oest (es-

tructura 03). Tots aquests fan aproximadament 1.80 m d'amplada, i se'n conserven

diverses altures, sent la màxima la de 1.37 m al mur nord. L'interior està reblert

amb diversos nivells argilosos. Aquesta part, doncs, formaria l'anomenat podium

present a la majoria de temples etruscs i romans, a mode de base sobre la que es

construeix el temple pròpiament dit (Gros, 1996, 124). D'aquest teòric alçat no se
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n'han documentat gairebé restes, llevat possiblement de 5 carreus grans de marès,

conservats sobre el mur nord, i diferenciats d'aquest.

Donat el mal estat de conservació de l'edici� i l'espoli, sofert en època islàmica,

de llargs trams dels murs del podium, no comptem amb les mesures exactes de l'es-

tructura (Equip Pollentia 1994b, 217; Or�la et alii , 2005, 342; Or�la et alii , 2006b,

97). Aquestes, però, han estat aproximades a partir de les dimensions de les trinxe-

res fundacionals, que sí que han pogut ser excavades i documentades degudament,

juntament amb els límits proporcionats pels murs conservats. El podium mediria,

doncs, uns 23.40 m en sentit nord-sud, i 17.76 m est-oest. Aquesta base de l'edi�ci

tindria un perímetre format per murs d'uns 1.80 m d'amplada, de doble parament

(intern i extern), que al costat sud deixaria una obertura de 9.30 m, centrada amb

l'eix longitudinal de la construcció. Els angles sud-oest i sud-est formarien dos mas-

sisos de 4.20 x 3.70 m, en sentit est-oest, emmarcant aquest espai central (Arribas i

Tarradell, 1987, 126; Equip Pollentia 1994b, 217; Mar i Roca, 1998, 108; Doenges,

2005a, 14-15; Or�la et alii , 2006b, 97).

En el rebliment del podium hi trobem els fonaments de diversos murs que

estructuren l'interior de l'edi�ci, dels que ja hem parlat anteriorment. Partint del

mur nord (E 01) en direcció sud, un mur (estructura 04) de 0.70 m d'amplada i 9.00

m de llargada, i que mor en una secció d'un mur d'orientació est-oest (estructura

06), conservada en un tram d'uns 2 m. Aquest mur est-oest es correspon amb

un arrencament de mur que parteix del tram conservat del mur oest del podium.

Aquestes dues estructures 04 i 06, juntament amb la 01 (nord) i 03 (oest) delimiten

un àmbit (cella 01) de 3.70 m d'ample i 8.60 m de llarg. Simètric a l'estructura 04,

es documentaren parcialment les restes dels fonaments d'un altre mur (estructura

05), de manera que es de�neeixen 3 estances (cellæ1 a 3 (Figura 5.1).

La part sud de l'edi�ci està emmarcada per les trinxeres fundacionals que ens

indiquen aproximadament el traçat dels murs del podium. Aquestes, en els seus

extrems sud, giren en angle de 90o cap a l'interior, formant dos cossos simètrics

de 4.20 m en sentit est-oest i 3.70 m nord-sud. Deixen, doncs, un espai de 9.30
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m al mig del costat sud del podium. Enmig d'aquest, i parcialment projectat cap

al sud, un massís escalonat (estructura 11) d'uns 1.80 m damplada, centrat en

l'eix longitudinal de l'edi�ci. Està format per 3 grans blocs de marès superposats

escalonadament (sentit ascendent des del sud cap el nord), amb les restes d'un quart

molt fragmentat. Immediatament a l'oest té un conjunt de 4 grans blocs (estructura

12) formant una plataforma de 1.20 x 2.50 m, en sentit nord-sud. A l'est hi trobem

diversos blocs, entre els que destaca la base d'un pedestal, de pedra calcària5.

L'espai comprès entre l'estructura 06 (situada aproximadament a la meitat

geomètrica de l'edi�ci, en sentit transversal) i la façana sud l'anomenarem pronaos.

Dins aquest hi trobem les restes de 4 estructures, identi�cades com els fonaments de

4 columnes. Es conserven bastant completes les que denominem estructura 07, 08

i 09, però de l'estructura 10 només s'en documentà la trinxera d'espoli. Es situen

simètricament al mig d'aquest àmbit, dues (07 i 09) continuant aproximadament la

línia de l'estructura 04, mentre les altres dues (08 i 10) segueixen la de l'estructura

05. Tenen una geometria quadrangular, pròxima al quadrat, amb costats d'entre

1.10 i 1.35 m (Doenges, 2005a, 15).

Com ja hem esmentat, el mur nord està parcialment retallat en la cara externa

per una estructura (estructura 13) que se li adossa (Equip Pollentia 1994b, 219;

Parment, 1995, 20; Or�la et alii , 1999a, 110; Doenges, 2005a, 15). Es tracta d'una

construcció rectangular més o menys centrada en el mur, formada per un mur, a

la part oest, de carreus escairats perpendicular al mur nord, i que el retalla per tal

d'encaixar-s'hi. A la part est, trobem un retall al mur nord del Capitolium, simètric

a l'anterior, pel que segurament s'hi adossà un mur simètric que fou espoliat en

algun moment indeterminat. Entre aquests dos murs, un arrebossat de morter que

cobreix el sòl, l'interior del mur oest i la superfície del mur nord del Capitolium6.

5La interpretació d'aquesta estructura la trobarem a l'apartat 5.7.1, pàgina 281.
6La interpretació d'aquesta estructura la trobarem a l'apartat 5.7.2, pàgina 283.
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5.2 Fonamentació i estructura

Els fonaments del temple que hem descrit no són gaire profunds, arribant

tan sols als 60 cm al mur nord del podium. Per norma general, no es suporten en

la roca mare, sinó que es construiren a sobre del nivell geològic d'argila, que fou

anivellat prèviament a la construcció d'estructures a la zona7. Això contradiu una

característica de l'arquitectura grega i romana, que és suportar els fonaments dels

edi�cis �especialment els de grans dimensions� en la roca mare, amb l'objectiu

d'assegurar l'estabilitat de l'edi�ci (Adam, 2002, 115; Asensio, 2006, 136), precepte

ja indicat per Vitruuius (De arch. I,9).

L'amplada dels murs de fonamentació de la cella també és petita, el que con-

trasta amb temples similars com els Capitolia de Minturnæ (Minturno) i Lunæ

(Luni). En aquests casos, els fonaments de la cella fan uns 140/150 cm d'amplada.

En el cas de Pollentia, a més, el tram sud, d'uns 2.50 m de llargada, està construit

en opus quadratum de pedres de tamany mitjà, mentre que el tram nord (3.40 m

de llargada) està fet amb pedres petites. El tram que es pot apreciar entre aquests

dos són segurament les restes del rebliment de trinxeres d'espoli, que es degueren

deixar després de l'excavació arqueològica. Davant la poca entitat d'aquests murs,

els del podium fan uns 1.80 m d'amplada, una mesura molt similar a la dels podia

dels altres temples esmentats.

Els fonaments del temple formen una estructura on cada part desenvolupa

una funció en relació a l'edi�ci que s'alçava sobre aquests. Hi trobem una base per

a cada columna interior del pronaos, alhora que es deixen els espais oberts sense

fonaments. Sembla que no es construiren reforços per tal de prevenir eventuals

moviments sísmics, el que contrasta amb els paral·lels que trobem a la península

Itàlica. En aquests casos, dels quals els exemples més il·lustratius són el �Capitolium�

de Minturnæ i el temple C de Marzabotto, els fonaments de les columnes i dels murs

de la cella formen una malla continua a tota la superfície del temple, creant així una

sèrie de caixes. Aquesta tècnica de fonamentació, que aconsegueix una estructura

7Cf. apartat 4.2, pàgina 199.
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molt resistent i estable, és anomenada �niu de vespa� (Johnson, 1935; D'Andria,

1973, 639; Vitali, 1985, 90). Les columnes d'aquests exemples d'Itàlia es col·locaren
a les cruïlles entre murs de fonamentació al pronaos. En altres exemples, com

l'anomenat �Capitolium� o temple de Minerva de Signium (Segni, Laci), s'emprà una

tècnica similar, si bé menys so�sticada, consistent en vincular físicament cadascun

dels fonaments de les columnes amb el mur del podium (Cagiano de Azevedo, 1941,

12).

Aquesta diferència en la con�guració dels fonaments troba una explicació tèc-

nica, relacionada directament amb la geologia del lloc. El sòl de la península Itàlica

té una activitat sísimica particularment elevada, pel que els temples i altres grans

estructures necessiten fonaments resistents que donin molta estabilitat a l'edi�ci.

Per contra, les illes Balears no són gaire actives sísmicament (Silva et alii , 2001),

i això facilita que es puguin construir grans edi�cis sense posar tant d'esment en

les fonamentacions i en la prevenció de moviments de terra. Per aquesta raó els

fonaments del temple de Pollentia són estrets, poc profunds, sense reforçaments i,

si tenim en compte la magnitud de l'edi�ci que sostenien, de poca entitat.

Aquesta característica és extensible a edi�cis d'altres periodes històrics, i ha fet

que en moments puntuals alguns sofrissin desperfectes importants degut a l'activitat

sísmica. Tot i que aquesta no és freqüent a les illes Balears, estan ben documentats

en temps relativament recents terratrèmols que causaren esfondraments en edi�cis

grans, com per exemple algunes esglèsies de la zona de Palma i, especialment, pro-

vocaren la caiguda de la façana de la catedral o Seu de Mallorca el 1854. Aquests

moviments estan relacionats amb la falla de Sencelles, i s'ha calculat que es repetei-

xen aproximadament cada 70-90 anys (Silva et alii , 2001). Tot i que aquesta activitat

sísmica afecta fonamentalment la part occidental de l'illa de Mallorca, l'estructura

del temple de Pollentia hauria estat poc preparada en cas d'eventuals terratrèmols.
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Figura 5.5: Seccions i alçats de l'edi�ci del Capitolium.
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5.3 Paraments

El parament extern dels murs està fet amb grans carreus de marès disposats

segons la tècnica de l'opus quadratum, la mostra més completa del qual la trobem

al mur nord (Figures 5.5 i 5.65.5). Allà on s'ha pogut excavar en profunditat, s'ha

comprovat com aquests estan col·locats directament sobre la banqueta fundacional,

i aquesta sobre el nivell de blanquet. La banqueta està formada per entre dues i

tres �leres de blocs de marès (Figures 5.5 i 5.6-C), de factura molt irregular i altures

d'entre 23 i 32 cm, encara que hi ha alguns blocs grans que no segueixen les �leres, i

s'encaixen entre si mitjançant la tècnica de l'engast. En el mur nord, el límit superior

d'aquest conjunt mostra un pendent cap al centre del mur. Aquesta part del mur

s'ha documentat també al mur UE 5378 (oest, E-03), on està formada per 4 �leres

de carreus més regulars, amb més tendència a una geometria paral·lelepipèdica, i
de 50 cm d'altura total (Or�la et alii , 2000d, 70-72). Pel que fa al mur est (UE

6193, E-02), l'excavació realitzada el 2010-2011 va poder documentar aquesta base

del mur en major extensió, repetint-se el mateix esquema descrit (Figura 5.4). A

més, en aquest cas es va poder veure com les �leres tenien una altura homogènia en

tota la superfície, disposant-se en capes (Vallori et alii , 2010 inèdit).

Sobre aquest conjunt C (banqueta de fonamentació) s'hi assenten dues �leres

(Figura 5.6-B) de carreus més grans i regulars, d'entre 51 i 60 cm d'altura (Figura

5.7). El límit inferior d'aquest conjunt B segueix el pendent marcat pel límit superior

del conjunt C. Hi ha també un escaló entre aquests dos conjunts, d'entre 16 i 20

cm actualment (Figures 5.7 i 5.7). La �lera superior sembla ser la part superior del

podium, ja que forma un angle rom a l'angle superior extern (Figura 5.7). Aquesta

part de l'alçat del mur s'observa també en els murs est (UE 6193, E-02) i oest (UE

5378, E-03). S'hi superposen 5 carreus esquadrats (Figures 5.6-A i 5.7), 4 d'ells a la

part central del mur, i 1 a la part oest, que formen un escaló d'uns 0.30 m amb el

conjunt B (Figura 5.7). Tenen altures compreses entre els 21 i 36 cm. Aquesta �lera

de carreus només es documenta en el mur nord. En els conjunts A i B s'hi observen

restes de morter, possiblement remanents d'un referit de la façana de l'edi�ci.
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Figura 5.6: Capitolium. Parament extern del tram oest del mur nord (posterior,

estructura-01) del Capitolium.

Figura 5.7: Capitolium. Secció nord-sud del mur nord.
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Pel que fa al parament intern dels murs del podium (Figura 5.8), es poden

observar al mur nord i oest diverses �leres de grans blocs, encara que de mides

heterogènies, amb aparell irregular, de manera que, a diferència del parament extern,

no hi ha homogeneïtat de �leres, trobant-ne, per a la mateixa altura, entre dues (E

01, cella 1) i quatre (E 01, cella 3).

Figura 5.8: Capitolium. Parament intern del tram est del mur nord del Capitolium (cella

3).

La tècnica de l'opus quadratum, utilitzada per la construcció del podium des-

crit, va ser emprada en molts tipus d'edi�cis al llarg de l'Antiguitat. En el cas

de Roma, va ser particularment emprada a partir del segle VI aC, moment en què

es documenta el seu ús en el Capitoli (�nals del segle VI aC). Un altre exemple

excepcional el constitueix el mur Sever, del segle IV aC (Adam, 2002, 114). A la

prouincia Hispania Citerior aquest tipus de parament va ser emprat des de l'inici

del domini romà, a �nals del segle III aC, si bé existeixen casos previs localitzats

a la colònia grega d'Emporion (actual Sant Martí d'Empúries) (Asensio, 2006, 132-

136). L'opus quadratum era utilitzat a Hispania només en façanes d'edi�cis públics,

incloent temples, com és el cas de Pollentia.
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5.4 Tipologia: un temple toscà

Tot i el mal estat de conservació de les restes, és possible diferenciar una sèrie

de característiques importants. L'edi�ci (Figura 5.1) compta amb un podium, sobre

el que s'alçaria el temple pròpiament dit. A la meitat nord, hi ha tres cellæ en

sentit nord-sud, mentre que a la meitat sud hi ha les restes de quatre columnes. La

reconstrucció bàsica a partir d'aquestes restes és la d'un temple amb un pronaos

columnat que condueix a una triple cella, sobre un ampli podium. Aquests trets

permeten identi�car-lo com un temple de tipus etrusco-itàlic o toscà, una tipologia

amb una planta rectangular tendent al quadrat, dividida per un mur a la meitat de

la seva llargada, dividint la cella del pronaos (Colonna, 1985b).

5.4.1 El temple toscà i Vitruuius

Aquesta tipologia fou descrita com a temple �toscànic� per Vitruvius (IV,7)

entre el 30 i el 20 aC, i el seu origen el trobem en exponents datats en el segle

VII aC8. Són nombrosos els exemples que podem trobar en territori itàlic, com

ara el temple del Belvedere a Orvieto (Umbria, segle V aC), el de Mater Matuta i

Fortuna a Roma (Figura 5.9-A) (ca. 396 aC) (Stamper, 2005, 40-44), el de Talamone

(Tosacana, segona meitat del segle IV aC), el de Fæsulæ(Fiesole, Toscana, primera

meitat del segle III aC, reconstruït amb la mateixa planta a principis del segle I

aC) (Cagiano de Azevedo, 1941; Maetzke, 1955; Maetzke, 1985), i els capitolia de

Minturnæ (Laci, primera meitat del segle II aC) (Johnson, 1935), Cosa (Toscana,

ca. 150 aC) (Brown et alii , 1960) i Lunæ (Toscana, �nals del segle II aC) (Frova,

1973).

Les característiques principals d'aquests temples etrusco-itàlics varen canviar

poc al llarg del temps. La capçalera, dividida en tres parts, es podia resoldre de

diverses maneres. D'una banda, amb una cella central amb dues alæ laterals, que

8Els resultats presentats en aquest apartat han estat publicats de manera sumària a Vallori,

B. (2011): El templo toscano y Vitruvio. Estrat Crític. Revista d'Arqueologia, 5. Especial

Actas JIA2010 II: 22�28.

261



Bartomeu Vallori Márquez

constituirien una mena d'extensió del pronaos entorn de de la cella (Figura 5.9A);

o, d'altra banda, amb tres habitacions paral·leles on la central era, generalment,

més ampla que les laterals (Figura 5.9B). La primera d'aquestes solucions la trobem

als temples de Mater Matuta i Fortuna a l'àrea sacra de Sant'Omobono a Roma

(Stamper, 2005, 40-44), i al temple toscà de Fæsulæ (Maetzke, 1985). La segona, al

temple del Belvedere a Orvieto, i al Capitolium de Cosa (Brown, 1960).

Figura 5.9: Principals tipus de temples toscans. A: temple de Mater Matuta a Roma; B:

Capitolium de Lunæ; C: Ara della Regina a Tarquinia; D: Colle della Noce a Ardea.

La correlació entre la llargada de la cella i la del pronaos tingueren, d'altra

banda, algunes variacions. A la majoria dels temples toscans, el mur transversal que

divideix el temple es sitúa a la meitat de la llargada o molt a prop (Figura 5.9-A

i B). Exemples d'aquesta solució són els del Belvedere, Talamone, Fæsulæ, Pyrgi,

Cosa o Lunæ. En altres casos, la cella és més llarga que el pronaos, com en els

casos d'Ara della Regina (Tarquinia) (Figura 5.9-C) o de Celle (Falerii), ambdós

del segle IV aC. Alguns exemples tenen encara una cella que ocupa una tercera part

de la llargada del temple, mentre que el pronaos n'ocupa dos terços, amb columnes

tan sols a la zona de la façana, deixant un espai lliure força ampli al terç central del

temple (Figura 5.9D). Aquest darrer cas és el dels temples de Colle della Noce de

l'acròpoli d'Ardea, datats en el segle V aC (Andrén, 1959-60; Colonna, 1984).

Aquestes són les tendències generals pel que fa a la planimetria del temple

toscà entre els segles VII i I aC. Però en els darrers segles de la República (II-I aC),
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es construiren una sèrie de temples toscans a ciutats amb l'estatus de colonia9, com

Cosa, Minturnæ, Lunæ i, tal com defensem, també Pollentia. Les seves plantes són

molt similars, amb l'edi�ci dividit en dues parts iguals, de les quals una es destina a

la cella, i l'altra al pronaos. La cella està dividida en tres parts, amb la central més

ampla que les laterals, seguint una proporció de 3.03:3.94:3.03 a Cosa i Pollentia,

mentre el de Lunæ té proporcions 2.70:4.45:2.70. En els temples anteriors a aquests,

la cella central era signi�cativament més ampla que en els exemples que acabem

d'esmentar. Per exemple, el temple de Portonaccio a Pyrgi (2.58:4.97:2.42) o el

temple del Belvedere a Orvieto (2.77:4.52:2.75).

La proporció general entre la llargada i l'amplada del temple sembla que es

concreta bastant en aquests exemples tardo-republicans, sempre de planta rectan-

gular, però amb tendència al quadrat, donant proporcions d'1:10 a Pollentia, 1:40

a Lunæ, 1:25 a Cosa i 1:30 a Minturnæ. Les escales d'accés a la part duperior del

podium es construeixen en el límit del temple pròpiament dit, inserides en el massís

del podium.

En el fragment sobre les tuscanæ dispositiones (De arch. IV.7), Vitruvius va

descriure el temple toscànic, un tipus d'origen etrusco-itàlic, i que a l'època en que

ell escrigué (30/20 aC) ja tenia un aspecte arcaic (Brown, 1972, 342-343). Vitruvius

el considerava el tipus de temple pròpiament itàlic, i sembla que pretenia promoure'l

codi�cant-lo en un cànon (Andrén, 1959-60, 21-23; Boëthius, 1972, 9-10, 14). En

aquesta codi�cació la proporció entre amplada i llargada és de 5:6 (equivalent a

1:1.2), és a dir, un rectangle amb tendència al quadrat. La cella central, per la seva

banda, és més ampla que les laterals, seguint la proporció 3:4:3.

Les proporcions emprades en els temples tardo-republicans esmentats (Taula

5.1) s'aproximen a les descrites per Vitruvius, però no les dels d'època alto i mig-

republicana, en els que la cella central sol ser encara més ampla. Sembla probable,

doncs, que Vitruvius es va inspirar en una tendència concreta entre els temples

9Tractarem la relació entre colonia i Capitolium més endavant, a l'apartat 5.6, pàgina 277 i a

les Conclusions 356.
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Lloc Temple Data de construcció P roporcions de les cellæ

Pyrgi Portonaccio ca. 500 aC 2.58 4.97 2.42

Orvieto Belvedere s. V aC 2.77 4.52 2.75

Ardea Colle della Noce mitjan s. V aC 2.93 4.21 2.85

Fæsulæ Temple toscà s. IV aC 2.41 4.52 2.71

Minturnæ Capitolium 1a meitat s. II aC 3.03 3.94 3.03

Cosa Capitolium ca. 150 aC 3.03 3.94 3.03

Lunæ Capitolium ca. 100 aC 2.70 4.45 2.70

Lunæ Grande Tempio ? 2.60 4.80 2.52

Pollentia Capitolium s. I aC? 3.03 3.94 3.03

Vitruvius Temple toscà ca. 25 aC 3.00 4.00 3.00

Taula 5.1: Temples toscans i proporciones entre les seves cellæ

toscans de la tardo-república per elaborar el seu cànon del temple toscànic. De tota

manera, no tots els temples toscans construits durant la tardo-república s'ajusten

completament a aquests paràmetres, com podem veure clarament en els dos casos de

Lunæ, on tant el Capitolium com el Grande Tempio tenen proporcions que difereixen

tant de les dels altres temples com de les de Vitruvius.

Pel que fa a les proporcions entre cella i pronaos, aquestes es divideixen la

llargada del temple a parts iguals segons Vitruvius. Aquesta també és una caracte-

rística pròpia dels temples toscans des dels seus origens, i en són bons exemples els

del temple del Belvedere a Orvieto, el temple B de Pietrabbondante, el de Fiesole o

el Capitolium de Cosa.

Podem concloure, doncs, que Vitruvius va emprar les característiques dels

temples toscans que es cosnervaven a la seva època, de construcció més recent, per a

formular el cànon pel seu temple toscànic. Aquest re�ecteix un moment especí�c en

el desenvolupamnt del temple toscà. A més, la seva descripció és interpretada com

la plasmació d'allò que ell, com a teòric de l'arquitectura, pensava que havia de ser el
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model de temple toscà, de�nit amb l'objectiu de posar en valor el temple pròpiament

itàlic indígena davant la tendència hel·lenística que havia irrupit en l'àmbit itàlic en

el segle II aC (Andrén, 1959-60, 22-23; Boëthius, 1972, 10-13).

5.4.2 Modul·lació del temple

Com hem dit, és possible deduir les mesures originals aproximades que va

tenir el temple. En el seu estudi metrològic sobre el Capitolium de Pollentia, Subías

(1994) va poder identi�car el peu romà de 29.6 cm com la unitat de mesura utilitzada.

La rasa de fonamentació, de 18.2 x 23.4 m, tindria llavors 61.5 x 79 peus romans,

mesura pròxima als 60 x 80, amb hipotenusa de 100 peus romans. Aquesta última

�gura és descomposable en dos triangles pitagòrics de proporcions 3:4:5, seguint un

dels preceptes vitruvians de proporcions dels temples (De arch. IX, 2; Subías, 1994,

220-221).

A l'hora de restituir la planta del temple, Subías es basa en un mòdul hipotètic

de 21
2
peus romans, que és l'amplada dels murs interns de les cellæ documentats.

Pel que fa a les estructures sobre el podium, tot i que no s'han conservat els

murs laterals (exteriors) de les cellæ, proposa la següent distribució de la capçalera,

en sentit transversal (en peus romans):

21
2

121
2

21
2

171
2

21
2

121
2

21
2

(mur 03) (cella 1) (mur 04) (cella 2) (mur 05) (cella 3) (mur 249)

L'amplada dels murs laterals és, com ella mateixa a�rma, especulativa. La dis-

tància entre els eixos d'aquests murs hipotètics seria de 50 peus romans, distribuïts

en una relació de 15:20:15 (respectivament, cella 1:cella 2:cella 3), el que es corres-

pon amb el precepte vitruvià de proporcions 3:4:3 per a la distribució transversal de

les cellæ en les capçaleres dels temples tuscànics (De arch. V, 7). L'amplada total

seria de 521
2
peus romans (Subías, 1994, 221).

Els fonaments de columna presents al pronaos assenyalarien el límit sud del

temple pròpiament dit. Així, la distància entre aquest límit i la hipotètica façana
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nord (de�nida pel mur nord de les cellæ, que no se'ns ha conservat) és de 621
2
peus

romans. Per tant, l'edi�ci superposat al podium mesuraria 521
2
x 621

2
peus romans. Si

a aquestes mides els restem un mòdul (21
2
peus romans), el resultat és una proporció

de 50:60, just la que de�neix Vitruuius per als temples toscànics (De arch. IV, 7).

Aquest joc de proporcions, però, seria possible sempre que les columnes frontals

es construissin tangencials al límit sud dels seus fonaments. Aquesta col·locació és

precisament la que Vitruuius indica per a l'ordre jònic (De arch. III, 3). En el cas

que es construissin centrades geomètricament en aquests, la proporció canviaria, i la

relació de 521
2
: 621

2
(o la seva reducció 50:60 = 5:6) canviaria a 521

2
: 60 (Subías,

1994, 221-222. 224).

Parment (1995), en la seva Senior Honors Thesis, a�rma que la planta del

temple capitolí de Pollentia no guarda una proporció de 5:6, sinó de 3:4. A més,

sosté que la tripartició de la capçalera en cellæ és equitativa, és a dir que les tres

cambres tenen la mateixa amplada, i que, per tant, no respecta el precepte vitruvià

d'un repartiment 3:4:3 (De arch. V, 7). Sí que es segueix el model de Vitruuius en

el fet que el mur frontal de les cellæ, que les separa del pronaos, es sitúa al centre

geomètric del temple (Parment, 1995, 30). Tot i aquestes observacions, les medicions

que hem realitzat con�rment la interpretació de Subías.

L'ordenació interior del Capitolium ha estat analitzada per Or�la i Moranta

(2001) mitjançant la triangulació amb triangles pitagòrics. Com ja hem esmentat10,

aquest tipus d'anàlisi implica un canvi metodològic, ja que es parteix d'un seguit de

relacions geomètriques, i no tant de mesures mètriques absolutes. El triangle que

ja s'havia identi�cat com la base de les proporcions del podium del temple (Subías,

1994, 221), el 3:4:5, sembla de�nir també les divisions internes principals de l'edi�ci.

Així, si es juxtaposen les hipotenuses de dos triangles d'aquestes proporcions, amb

valor de 60 peus romans (l'amplada del podium), a la cara interior del mur nord (01),

els vèrtexs entre els catets assenyalaran l'angle entre els murs de la cella central

(estructures 04 i 05) i el mur 06, per la seva cara interior. Si apliquem aquest

10Cf. apartat 4.2, pàgina 198.
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esquema al pronaos, els angles i els encreuaments entre triangles assenyalaran les

cares sud dels fonaments de columna (Or�la i Moranta, 2001, 219-221; Moranta i

Or�la, 2002, 137).

5.5 L'alçat del temple

Com acabem de veure, el temple principal del forum de Pollentia és un exem-

ple de temple toscà tal com fou de�nit per Vitruvius a les seves tuscanicæ dispositio-

nes (IV,7). Alhora, també existeixen una sèrie de temples d'època tardo-republicana

amb plantes similars, pel que la comparació de l'exemple de Pollentia amb aquests

ha de contribuir a la proposta de restitució de l'alçat que tingué aquest temple (Fi-

gura 5.10). Les representacions romanes de temples seran també d'ajuda pel que fa

a certs aspectes de l'alçat.

Figura 5.10: Model 3D de la reconstrucció hipotètica del Capitolium.
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5.5.1 El podium i l'escala frontal

L'alçada màxima conservada per al podium és d'1 m (al mur nord). Degut

a que no s'han conservat restes del paviment del temple ni de cap coronament

del podium, és impossible saber quina altura tenia aquest exactament. Seguint els

preceptes de Vitruvius sobre les proporcions del escalons, juntament amb l'anàlisi

de les restes, Subías (1994, 222-223) calculà l'altura a què arribarien les escales

frontals del podium. L'altura aconseguida és de 2.20 m, el que, en vista de les

dimensions d'altres podia, ens sembla massa alta per al temple de Pollentia. En

temples de dimensions similars, aquests arriben a altures d'entre 1.20 m (4 peus

romans) (Lunæ, Grande Tempio) (Colonna, 1985a, 97) i 1.75 m (Emporiæ, temple

del forum) (Aquilué et alii , 1984). Probablement, el podium del temple de Pollentia

tindria unes dimensions semblants.

El fet de que no s'hagi conservat cap resta del coronament del podium deixa

obertes diveres possbilitats pel que fa al seu disseny. Normalment, es troben dues

solucions possibles. D'una banda, un coronament del podium amb una motllura,

normalment corresponent a una motllura situada a la base, si bé es troben molts

casos sense aquesta motllura inferior. La doble motllura dels podia és molt comú

en els temples, però les motllures estaven fetes quasi sempre en pedra, com en els

Capitolia de Lunæ i Cosa, i no se n'ha trobat cap resta a Pollentia. D'altra banda,

també és possible que el podium fos simplement escalonat i sense motllures (Figura

5.10), i la secció escalonada que podem veure al mur nord del temple de Pollentia

(Figura 5.7) sembla assenyalar cap aquest punt. Una reconstrucció similar va ser

proposada en el cas del Capitolium de Minturnæ, així com en el de Signium (Segni,

Laci) (Johnson, 1935, 22-23).

Pel que fa a l'escala frontal d'accés a la part superior del podium, un element

comú dels temples etruscs i romans (Gros, 1996, 124), els murs laterals, que formen

dos massisos als angles sud-oest i sud-est, deixen un espai de 9.30 m al costat sud o

façana de l'edi�ci. No es conserven restes dels graons d'aquesta escala, però sembla

que el rebliment del podium s'estén també en aquest espai de 9.30 m. Aquesta és
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una característica comuna en el sistema de construcció dels temples: el rebliment del

podium s'estén a la zona on s'han d'ubicar les escales, i a sobre d'aquest es col·loquen
les peces que formaran els escalons. Exemples ben documentats d'aquesta tècnica

els trobem, per exemple, en el temple de Cupra Maritima (Civita di Marano, Itàlia)

(Bacchielli, 1993, 37) o en el Grande Tempio de Lunæ (Luni) (Bonghi Jovino, 1977).

Subías sosté, efectivament, que tota aquesta amplada fou ocupada per l'escala, amb

una profunditat (distància nord-sud) equivalent a 10 peus romans, aproximadament

l'amplada que adquireixen els murs en aquest costat sud. Si es seguissin les indicaci-

ons de Vitruvius a l'hora de construir escales, es podrien inferir, a partir d'una dada

donada, les proporcions de l'escala. Segons l'arquitecte romà, per fer una escala que

superi una altura determinada, s'ha de construir l'escala amb proporcions 3:4:5, sent

3 l'altura a salvar, 4 la longitud en planta de l'escala, i 5 la diagonal. Així, amb

una longitud coneguda de 10 peus romans, l'altura seria de 71
2
(2.22 m). Mancaria

saber el nombre d'escalons que tindria, pel que Subias utilitza també les indicacions

de Vitruuius, per una estesa de l'escaló d'entre 11
2

i 2 peus romans, correpon una

contrapetja d'entre 1
5
i 1

4
peus romans. Així, per a una profunditat de 10 peus ro-

mans, es poden obtenir 8 esteses d'1
4
de peu romà (Subías, 1994, 222-223). Si bé la

ubicació i amplada de l'escala semblen ben trobades, ja hem assenyalat que l'altura

atribuida sembla allunyar-se del que es pot constatar en els paral·lels de temples

amb proporcions similars.

Les dues plataformes que formaria el podium als costats de l'escala farien 3.50

x 4.20 m (Mar i Roca, 1998, 108). Aquesta solució de la part frontal del podium

és relativament comuna entre els temples etruscs i romans, i se l'ha anomenada

de vegades templum rostratum (Ulrich, 1994). La diferència amb altres solucions,

és que es deixa un espai ampli a la part frontal del podium, que pot servir per

a diverses funcions com discursos públics, prendre auspicis, publicar edictes o fer

votacions. El millor exemple documentat és el del temple de Castor i Pollux al

Forum de Roma. Els origens d'aquesta solució es troben a Etrúria (temples de Ara

della Regina a Tarquinia i el de Fæsulæ), i reapareixen en el món romà en el segle
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II aC (Capitolium de Cosa i l'esmentat temple de Castor i Pollux ). Posteriorment,

foren promoguts per Cæsar i Augustus (Ulrich, 1994, 16). Aquests templa rostrata

es situaven sempre en el mateix lloc de la plaça (l'anomenat �costat noble�), i la

con�guració de la plataforma podia canviar. Les principals solucions són la d'una

escala ampla amb plataforma central i d'una escala central amb plataformes laterals.

El temple de Pollentia, doncs, podria haver estat un d'aquests templa rostrata

degut a aquestes dues plataformes laterals que haurien pogut servir, a banda de les

funcions que hem dit, també com a escenari per a inscripcions (honoràries, eulogia,

fasti), tal com sembla que succeí a l'Ara della Regina (Tarquinia), on foren trobades

multitud d'inscripcions a la part frontal del temple (Ulrich, 1994, 43). En el cas

de Pollentia, durant l'excavació de la part frontal oest del temple també es trobà

una concentració important d'inscripcions honorí�ques, que haurien pogut estar

adosades al mur del podium (Arribas i Tarradell, 1987, 130-133). A més, els templa

rostrata es troben sempre en el �costat noble� del forum, tal com passa a Pollentia.

5.5.2 Pronaos

Els pronaoi dels temples tardo-republicans d'aquest tipus poden ser restituits

de diverses maneres. Els temples més antics sembla que tenien dues antæ laterals

que arribaven �ns a la façana (Andrén, 1959-60, 32-34), de manera que aquest àmbit

només donava a l'exterior a través de la façana del temple. El remat d'aquestes antæ

per la seva part frontal podia ser, o bé llis, o bé amb dues columnes o semicolumnes

adossades. D'altra banda, Vitruvius (IV,7,3) descriu el temple toscànic amb dues

línies de columnes, sense antæ (Knell, 1983, 92). Una tercera opció que vé a ser una

síntesi de les dues exposades, és la que trobem conservada al Capitolium de Cosa

(segle II aC), on les antæ arriben �ns a la meitat del pronaos. En aquest cas, hi

havia una línia tetràstila de columnes a la façana, mentre que entre les antæ n'hi

havia una altra de dístila (Brown, 1960, 49). Per a altres casos, la reconstrucció del

pronaos es fa més difícil, ja que les úniques restes cosnervades són les dels fonaments,

com són els casos de Minturnæ, Lunæ i també el de Pollentia. Sense reforços en els
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fonaments que puguin indicar la presència de columnes, és molt difícil esclarir com

es resolia la con�guració del pronaos (Mar i Roca, 1998, 108).

En el Capitolium de Pollentia, el mur oest (estructura 03) del podium (Figura

5.1) va ser saquejat quasi completament, mentre que el mur est, acabat d'excavar

recentment, no presenta cap reforç en tota la seva llargada, si bé és veritat que les

restes amb que comptem formen part, quasi en tot el mur, tan sols de la banqueta

de fonamentació.

La columnata del pronaos pot ser resolta, segons Subías (1994), de diverses

maneres, donada la manca d'elements arquitectònics que donin indicacions en aquest

sentit. D'una banda, dues �leres de dues columnes cadascuna, i una prolongació dels

murs laterals in antis, amb un acabat a mode de falsa columna o no, com hem vist

pels temples més antics. O, d'altra banda, un pronaos tetràstil de dues �leres; en

aquest darrer cas, els fonaments de les columnes laterals haurien estat els propis

murs del podium. Els paral·lels que esmenta Subías són el del Capitolium de Cosa

per a l'opció de la versió mixta in antis, i un temple d'Orvieto per al pronaos tetràstil

de dues �leres (Subías, 1994, 224; Parment, 1995, 26).

Hem de tenir en compte que la descripció de Vitruvius no deixa de ser un

cànon que, tot i que inspirat en exemples reals, tal com ja hem comentat, és una

concepció concreta d'un arquitecte sobre com ha de ser el temple toscànic. Els

exemples conservats, i parcialment analitzats aquí, no re�ecteixen completament la

descripció de Vitruvius, sobretot pel que fa a la resolució del pronaos. De fet, es

conserven molt pocs temples toscans posteriors a l'obra de Vitruvius, i nosaltres

només n'hem pogut localitzar un provinent de Iader (Zadar, Croàcia), datat en

època d'Augustus (Suic, 1973, 141). El paral·lel més pròxim i millor conservat el

constitueix el Capitolium de Cosa, construit a mitjan segle II aC, i el temple B

de Pietrabbondante, ambdós amb antæ �ns a mitjan pronaos (Colonna, 1985b, 60;

Subías, 1994, 224). Aquesta ens sembla la solució més plausible per al temple de

Pollentia, ja que no tenim evidències de la presència de columnes als laterals, i una

solució amb antæ �ns la façana sembla que no troba paral·lels per a aquesta època
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(Figura 5.10).

5.5.3 Cella

Darrera el pronaos del temple es troba la cella compartimentada en tres es-

tances. El mur oest-est (estructura 06) que el delimita té un espai obert al centre

de la cella 1, que correspon molt probablement amb l'obertura de la porta d'accés

a aquest espai, que seria d'uns 2.40 m a la part inferior. La resta del recorregut

d'aquest mur no ha estat del tot excavat, si bé s'ha pogut documentar la unió amb

el mur oest (estructura 249) del podium (Vallori et alii , 2010 inèdit).

5.5.4 Alçat

Com ja hem comentat, no s'han conservat elements arquitectònics del temple

in situ, si bé alguns elements reutilitzats en estructures posteriors en podem provenir.

És molt difícil, doncs, saber l'altura exacta total de l'edi�ci i de les seves parts, i tan

sols podem fer una aproximació a través de les indicacions de Vitruvius (Knell, 1983),

el resultat del qual no deixarà de ser merament orientatiu. Davant la parquedat de

les les restes arqueològiques, a l'estudi de Subías ja es van utilitzar les prescripcions

de Vitruvius per tal de reconstruir l'alçat (Subías, 1994, 223).

El punt de partida per a obtenir el mòdul que regula el joc de proporcions

de la façana és l'amplada del temple. Aquesta és una de les poques mesures que

podem inferir per al Capitolium, el podium del qual fa uns 60 peus romans (17.80 m)

d'amplada. L'amplada real del temple seria una mica inferior, pel que les proporcions

resultants s'han de prendre tan sols com una aproximació. Les proporcions teòriques

del temple de Pollentia segons les tuscanicæ dispositiones (De arch. III,3) es poden

veure a la Taula 5.2.

L'altura total del temple seria, segons aquesta restitució, d'uns 7.40 m (25

peus romans) (5.92 m = 20 peus romans de les columnes, i 1.48 m = 5 peus romans

del frontó), més l'altura de les cornises i coronaments. Donat que el temple estava
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Amplada h cols. � cols. h bases h capitells h frontó

De arch. III,3 1 1
3
amplada 1

7
h cols. 1

2
� cols. 1

2
� cols. 1

4
h cols.

Pollentia 17.80 m ca. 5.93 m 0.85 m 0.425 m 0.425 1.48 m

Taula 5.2: Proporcions del temple segons les prescripcions de Vitruuius a les tuscanæ

dispositiones (III,3), aplicades al Capitolium de Pollentia. h=altura, cols.=columnes,

�=diàmetre.

sobre el podium, que ja hem proposat que feia entre 1.20 i 1.75 m d'altura (4-6 peus

romans), el conjunt devia arribar a entre 8.60 i 9.15 m d'altura (29-31 peus romans).

El diàmetre de les columnes calculat és d'uns 0.85 m (uns 3 peus romans),

una mida propera al diàmetre (0.90 m) de dos tambors de columna que es troba-

ren reutilitats en una estructura tardana molt propera al Capitolium (Figura 5.11)

(Or�la i Riera, 2002). No es coneixen en aquesta zona altres monuments prou grans

com per encabir columnes d'aquestes dimensions, de manera que aquests tambors

podrien formar part de les columnes del Capitolium. El diàmetre és equivalent a 3

peus romans (=88.80 cm), i l'altura de 41/44 cm s'aproxima a 1 cubitus (=1.5 peus

romans = 44.40 cm).

5.5.5 Decoració

Els temples etrusco-itàlics i romans es decoraven amb revestiments de terra-

cota, que cobrien principalment les parts estructurals de fusta com les bigues i els

arquitraus per tal de protegir-les de les inclemències del temps. Molts comptaven

també amb terracotes de coronament sobre les cornises de la façana, així com acro-

teris (Andrén, 1940). En el cas del temple de Pollentia no s'hi han trobat a l'entorn

elements de terracota d'aquest tipus, però al llarg de les excavacions dels anys '80 va

aparèixer al costat del Templet I un coronament de marès calat, d'uns dos metres de

llargada i 0.55 m d'altura (Figura 5.12). En un primer moment fou interpretat com

el coronament (�cresteria�) del Templet I (Arribas i Tarradell, 1987, 127), però les
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Figura 5.11: Tambor de columna reutilitzat en una construcció tardana del forum.

seves mides ens semblen massa grans com perquè estigui relacionat amb aquest petit

edi�ci, que fa uns 5.50 x 6.90 m de superfície11. El coronament, doncs, correspondria

a un edi�ci de majors proporcions, i en aquesta zona el més probable és que sigui el

Capitolium.

Els coronaments, com ja hem indicat, estaven fets normalment de terracota,

però a partir del segle I aC es documenten casos en què s'utilitzà com a matèria

primera la pedra. A Alesia (França), un edicle i un temple de grans dimensions

estaven coronats per un motiu en espirals amb hastæ (Varène, 1964; Olivier, 1989,

43, 63-66). En aquest cas, era de factura massissa, a diferència de l'exemple de

Pollentia, que és d'obra calada. Alguns relleus d'època romana, al seu torn, repre-

senten temples imperials amb aquest tipus de coronaments, com els relleus de l'Ara

Pietatis Augustalis als Museus Capitolins i a la Villa Medici de Roma (Bloch, 1951,

15, �g. A1; Cagiano de Azevedo, 1951, 40, �g. 11; Ca�ero, 1986, 40, Tav. XXXVII-

11Cf. el capítol 6, pàgina 289, dedicat a aquest edi�ci.
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Figura 5.12: Coronament de marès trobat a les proximitats del Capitolium. Font: Arxiu

William L. Bryant Foundation, Casal de Ca'n Domènech, Alcúdia.

XXXVIII). Per a algunes zones del món romà sembla que la decoració en terracota

dels temples va ser reeplaçada, en les noves construccions, per decoració arquitectò-

nica en pedra al llarg de la primera meitat del segle I aC (Strazzulla Rusconi, 1990,

289-290). En aquest context, el coronament que analitzam, realitzat sobre pedra

sorrenca, encaixa perfectament amb les tendències en la decoració arquitectònica

del moment de construcció del Capitolium que, com veurem12, emmarquem en el

segle I aC.

Aquest coronament estaria col·locat sobre la cornisa del frontó del temple,

segurament amb un acroteri central a l'angle superior i uns altres dos als laterals

(Figures 5.10 i 5.13). L'elevada altura on es trobaria, a uns 9 m sobre la part inferior

del podium, justi�caria l'execució, en certa manera tosca, de la peça, ja que no serien

necessaris certs re�naments per a un objecte que s'havia de visualitzar des d'una

distància considerable. És important assenyalar que no hem pogut observar cap

resta d'enlluït o pintura a la superfície del coronament, pel que és possible que el

seu acabat �nal fos els simple puliment de la pedra.

12Cf. apartat 5.8, pàgina 285.
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Figura 5.13: Proposta de col·locació del coronament de marès sobre el frontó del Capito-

lium.

Pel que fa al motiu decoratiu, es tracta d'una alternança de �ors de lotus amb

palmetes (Figura 5.12). Tots tenen 6 pètals laterals, i un des superior. Els lotus

presenten tots els pètals en punta, i els laterals superiors s'allarguen �ns a tocar els

del seüent lotus, passant per sobre de la palmeta del costat. En canvi, les palmetes

presenten dos tipus diferents: un en el què els pètals acaben en un extrem pla,

sense punta; i un altre en el què les fulles presenten les puntes caigudes. Els lotus

i palmetes són un motiu molt comú en les terracotes etrusques i romanes des dels

segles VI-V aC. El podem trobar ja en el temple de Via San Leonardo (segle V aC) a

Orvieto; a Lanuvio (segles IV-III aC); i al temple de l'Acròpoli d'Ardea (segle I aC)

(Andrén, 1940, Orvieto I.10, 159-163, Lanuvio II.20, II.21, 431, Ardea IV.11, 438-

443). Apareix també en algunes urnes funeràries de la necròpoli de Præneste (segle

III aC), amb unes �ors de lotus molt similars a les del coronament de Pollentia. Els

últims exemplars de motius de lotus i palmetes semblen documentar-se en època
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d'Augustus (per exemple, en els relleus interns de la Ara Pacis Augustæ de Roma).

5.6 Identi�cació del culte

Des del seu descobriment, el temple toscà de Pollentia ha estat identi�cat amb

un Capitolium, un temple dedicat al culte de la tríada capitolina, Iuppiter Optimus

Maximus, Iuno i Minerua (Arribas i Tarradell, 1987, 126-127; Bendala Galán, 1989-

1990, 30; Equip Pollentia, 1994, 217; Subías, 1994, 220-224; Or�la et alii , 1999a,

108-109; Doenges, 2005a, 14-15). Alguns elements donen suport a aquesta identi�-

cació, si bé no s'ha trobat cap inscripció que pugui certi�car la presència d'aquest

culte. D'altra banda, la situació concreta del temple dins la ciutat, la tipologia

arquitectònica i les circumstàncies històriques de la ciutat permeten proposar que

el temple fou un Capitolium, de manera semblant a altres exemples d'Itàlia i de la

península Ibèrica (Cagiano de Azevedo, 1941; Bianchi, 1950, 355-370, 396-408; 1973;

Barton, 1982).

La importància del temple dins la ciutat es pot deduir de la seva ubicació en el

costat nord de la plaça del forum, el centre cívic de la ciutat. Aquesta part del forum

s'anomena de vegades �costat noble�, ja que s'hi solen ubicar els edi�cis més repre-

sentatius de la ciutat, com ara els dedicats als cultes cívics o o�cials (Bianchi, 1950,

368-369; 1973, 63; Barton, 1982, 261; Blutstein-Latrémolière, 1991, 49-51). Podem

trobar altres Capitolia construits en aquesta part dels fòrums a mitjans o �nals de la

República a Lunæ (D'Andria, 1973, 639; Rossignani, 1995, 445), Minturnæ (John-

son, 1935), Emporiæ, Tarraco (Aquilué et alii , 1984) i Saguntum (Aranegui, 1987).

En el cas de Pollentia, el punt on es troba el Capitolium és el més alt de la ciutat

(14 m.s.n.m.), dominant la plaça del forum13. Aquesta posició era, alhora, la idònea

perquè les dues plataformes laterals per a oradors de què ja hem parlat complissin,

entre d'altres possibles funcions o�cials, la de tribuna d'oradors. A més, i com hem

vist anteriorment, s'han investigat les relacions geomètriques entre el Capitolium i

13Cf. apartat 4.5, pàgina 223.
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els edi�cis de l'entorn. D'una banda, amb l'Edicle 2, situat al seu sud-oest i, de

l'altra, amb la Insula 01 de tabernæ (Or�la i Moranta, 2001; Or�la, 2009). Tenint

en compte la seva ubicació, el temple era un dels edi�cis principals, sinó el que més,

del centre cívic de la ciutat. S'hi allotjava un culte important, probablement un de

caràcter o�cial.

La tipologia del temple, anomenada toscana o etrusco-itàlica, ha estat relaci-

onada prèviament amb el culte a la tríada capitolina, sobretot quan els temples es

troben en ciutats romanes tardo-republicanes (Bianchi, 1950, 361-366; Castagnoli,

1958-1966, 326). Per a aquest culte era necessària una cella tripartita, o com a mí-

nim un espai que permetés allotjar-hi les tres imatges dels déus (Barton, 1982, 260).

L'exemple més antic d'un Capitolium és el de Roma, acabat el 509 aC, i descrit per

Dionís d'Halicarnàs (Dion. Hal. ant. 4, 61, 2-4) com un temple toscà peripteros sine

postico, amb una cella de tres cambres (Cagiano de Azevedo, 1941, 2-8; Castagnoli,

1958-1966, 328; Stamper, 2005, 19-25). En termes generals, la majoria dels exem-

ples posteriors seguiren aquest esquema planimètric però sense la perístasi. Així,

es parla de temples com els descoberts a Cosa, Lunæ, Signium o Minturnæ com a

Capitolia. L'absència d'inscripcions o imatges d'estatuària que certi�quin aquesta

identi�cació, però, no permet parlar amb seguretat de la presència d'aquest culte en

els temples esmentats (Bianchi, 1973, 73; Barton, 1982, 260; Blutstein-Latrémolière,

1991, 43).

La majoria d'aquests temples identi�cats com a Capitolia foren construits du-

rant la mitja i tardo-república en ciutats associades amb l'estatus legal de colonia

(Bianchi, 1950, 349; Castagnoli, 1958-1966, 328; Bianchi, 1973, 63, 71; Stek, 2009,

25). En alguns casos, un Capitolium era construit, o un edi�ci anterior era modi-

�cat per tal d'allotjar les divinitats capitolines, en el moment de la deductio d'una

colonia. Per exemple, quan Pompeii va rebre la deductio en època sil·lana, es feren
algunes modi�cacions en el temple principal d'època samnítica, tot convertint-lo en

un Capitolium. Els casos de Cumæ i Florentia són similars (Bianchi, 1950, 361;

Barton, 1982, 261). En altres casos com el de Cosa i el de Minturnæ, el Capitolium
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fou construit posteriorment a la deducció de la colonia.

Sembla clar, doncs, que els Capitolia no eren construits normalment abans de

que les ciutats adquirissin l'estatus de colonia. La presència d'un Capitolium a una

ciutat de nova fundació implica suposadament un reforçament de la �romanitat� de

la ciutat, una mena de vincle entre la colònia i la seva ciutat mare, Roma. Tenia una

important càrrega política, ja que era el culte o�cial Republicà (Or�la, 2005c, 66;

Or�la et alii , 2008a, 53-54). L'estatus legal de Pollentia ha estat àmpliament dis-

cutit, com hem vist anteriorment14. El problema deriva del fet que els autors antics

que anomenen la ciutat empren diferents maneres de descriure-la des del punt de

vista conceptual: pìlic segons Strabo (Strab. III,5,2), oppidum ciuium romanorum

segons Plinius (HN 3,76-77) i colonia segons Pomponius Mela (Mela II,124-125).

El terme oppidum, que és certament ambigu, ha estat interpretat de vegades com a

�municipium� (Balil, 1966, 318; Galsterer, 1971, 10,71), però també com a colonia

(Knapp, 1977, 132-136). Hi ha hagut vàries propostes que han combinat diferents

estatus, discutint si la ciutat fou fundada com a colonia (Mattingly, 1983, 245-246;

Or�la i Arribas, 1997) o com a municipium, i l'evolució legal que sofrí posteriorment.

Com ja hem analitzat prèviament, la hipòtesi més acceptada actualment és la sor-

gida de la �tesi Mattingly� (Mattingly, 1983), segons la qual l'emplaçament fou un

castellum entre el 123 i el 70/60 aC, moment en el qual es refundaria ja com a ciutat,

possiblement en relació a l'arribada de 3000 colons esmentats per Strabo (III,5,2).

És possible, doncs, que Pollentia fos fundada entorn al 70/60 aC (Or�la i Arribas,

1997; Or�la, 2000a, 132; Or�la, 2005b, 133-134, 138; Or�la et alii , 2006b, 135; Or�la

et alii , 2008a, 52; Or�la, 2008b, 27-282008b, 49), segurament com a colonia ciuium

romanorum (García Riaza i Sánchez León, 2000, 64-67), combinant la informació de

dues de les fonts antigues, la de Plinius, que ens indica que hi habitaven ciutadans

romans (�oppidum ciuium romanorum�), i la de Pomponius Mela, que ens diu que

era una colonia (Mela II,124-125).

Tal com hem vist, sembla existir un vincle entre Capitolia i l'estatus de colonia

14Cf. apartat 1.2.3, pàgina 62.
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en el període tardo-republicà. La construcció d'un Capitolium en aquesta època,

doncs, pot estar relacionada amb la concessió de l'estatus colonial a un nucli de

població. Això pogué succeir a Pollentia en el segle I aC, ja que va ser probablement

fundada com a colonia en el 70/60 aC. Aquesta fundació pot estar relacionada amb

el context de les guerres Sertorianes i la posterior reorganització d'Hispania, o bé

amb la lluita de Gn. Pompeius contra la pirateria15 (Or�la, 2008b, 27-28). En

qualsevol cas, es tractava d'un període de canvis administratius a les illes Balears.

Pompeius va crear el càrrec de dos legats que s'havien de dedicar al control de

les costes ibèriques, un d'aquests especí�cament destinat a les insulæ Baliares (lex

Gabina de Piratis Persequendis, 67 aC) (Or�la, 2008b, 27-28).

La identi�cació del temple amb un Capitolium és molt suggerent, com s'acaba

de veure, però hem de tenir en compte que no s'ha trobat cap inscripció, imatge o

objecte votiu que donin notícia del culte capitolí en aquesta zona16, ni tampoc de

cap altre culte relacionat amb aquest temple. L'opció de que es tracti d'un Capitoli

és, de tota manera, la més probable. Els Capitolia tenien un profund signi�cat

polític allà on fossin construits, però especialment en una colonia durant el període

republicà. Representaven la voluntat d'una ciutat d'emular la Roma republicana i

de reproduir les seves estructures polítiques i religioses (Bianchi, 1950, 409).

5.7 Transformacions

Al llarg de la seva història, el temple toscà va sofrir una sèrie de transfor-

macions que afectaren el seu aspecte original. Pel que sabem arrel de les restes

conservades, aquestes modi�cacions es donaren, sobretot, en el mur posterior i a la

façana de l'edi�ci. No disposem de datacions per a aquestes accions, si bé és segura

la posterioritat respecte de l'edi�ci original des del punt de vista seqüencial.

15Cf. apartat 1.2.3.3, pàgina 70.
16Aquesta mancança és comuna a les ciutats romanes d'Itàlia on s'ha identi�cat un Capitolium.
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5.7.1 Una possible segona fase: la modi�cació de les escales

d'accés al podium

Pel que fa a la part frontal, una sèrie d'elements formen una estructura central

(Figura 5.14), ja descrita17, que consisteix en una sèrie de lloses o blocs de marès

superposats de manera escalonada, en sentit ascendent cap a l'interior del podium,

i sobresortint de la línia sud de la façana. Aquests escalons es troben limitats

inmediatament a l'oest per un massís de 4 blocs de marès d'uns 1.20 x 2.50 m, pel

que no sembla que l'escala s'estengués més enllà de l'amplada que es documenta

avui en dia, al voltant dels 1.80 m. A l'est, trobem la base d'un pedestal de pedra

viva.

Figura 5.14: Restes de les escales de la segona fase.

Algun autors han adscrit aquestes escales a la primera fase del temple. Par-

ment s'inclina perquè l'altura que assolirien les escales seria lleugerament superior

a l'altura actual del rebliment del podium (uns 0.85 m), al voltant d'1 m (Parment,

1995, 23-24). D'altra banda, Or�la ofereix una sèrie de paral·lels per a aquest tipus
17Cf. apartat 5.1, pàgina 254.
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d'escala d'accés al podium, que podem trobar a Emporiæ, o al temple B i al teatre

de Pietrabbondante (Or�la, 2000b, 137; Or�la, 2004, 166-167).

Per la nostra banda, considerem que aquest conjunt correspon a una remode-

lació de les escales d'accés, ja en una segona fase constructiva de l'edi�ci. Les noves

escales, més estretes que les originals, foren adossades al límit sud del podium. Les

escales anteriors foren amortitzades, i la superfície del podium les cobrí. Un bloc

encaixat a l'oest de les noves escales (Figura 5.14) formaria part d'aquesta obra de

tancament de les escales antigues i d'expansió del podium per sobre d'aquestes. El

resultat d'aquesta hipòtesi de remodel·lació es pot apreciar a la Figura 5.15.

Figura 5.15: Hipòtesi reconstructiva de la remodel·lació de l'accés al podium del Capitoli-

um.

Encara que les noves escales estan alineades amb l'eix longitudinal del temple,

el conjunt de la construcció, incloent el basament a l'oest i el pedestal a l'est, és

assimètrica en la nostra reconstrucció (Figura 5.15). Ambdós elements laterals po-

gueren servir per a allotjar algun tipus de decoració, probablement escultòrica. Al
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costat oest, el gran basament podia sostenir una o més estàtues, mentre a l'est, el

pedestal en sostindria una de sola. La presència de decoració escultòrica �anquejant

les escales d'accés als temples no era estranya en el món romà. En podem trobar

un bon exemple en el temple B de l'àrea sacra de Largo Argentina (Roma), on es

troben dues bases oblongues als costats de l'escala, que daten del moment de cons-

trucció de l'edi�ci o de poc després (Richardson, 1992, 34; Gros, 1996, 270). El seu

ús com a bases per a estàtues ens vé donat per un fragment de Plinius (XXXIV,54),

on l'autor ens indica com Æmilius Paulus va dedicar una sèrie d'estàtues que foren

col·locades en dues estructures oblongues, que encara avui es conserven (Coarelli,

1993, 270).

Aquest pedestal és possiblement previ a la remodel·lació de les escales d'accés,
obra en la qual fou integrat, ja que està encaixat en una sèrie de lloses a les que es

superposen les escales (Figura 5.14). La motllura que presenta la base de pedestal és,

des de la part superior a la inferior, de cavet, �let i cyma recta. Aquesta combinació

la trobem en alguns basaments de Tarraco, datats en els segles II i III dC (Montón,

1993). Aquesta informació, juntament amb la relació de contemporaneïtat o de

posterioritat de les escales respecte al pedestal, ens indica que aquestes tenen un

t.p.q. del segle II dC, sense que poguem a�nar més la seva datació a l'espera de

l'excavació completa d'aquesta zona.

5.7.2 La piscina posterior

Pel que fa a la part posterior del temple, es va construir una estructura hi-

dràulica adossada al mur posterior del podium, de la qual ja hem parlat18. Tot i

que no comptem amb cap datació arqueològica, els temples romans estaven sovint

relacionats amb estructures hidràuliques (Or�la, 2000a, 148-149), sense que existís

cap patró especí�c, de manera que es troba una varietat molt àmplia de formes, des

de cisternes inserides en el podium, com és el cas del Capitolium de Cosa (150 aC)

(Brown, 1960, ), �ns a fonts laterals en el cas del Capitolium de Minturnæ, passant

18Cf. apartat 5.7.2, pàgina 283.
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per dipòsits o piscinæ que enrevoltaven el temple per dos o tres costats, com són els

casos de Lunæ (D'Andria, 1973, 644-645; Frova, 1973, 38; Rossignani, 1995, 449) o

d'Emporiæ.

5.7.3 L'Antiguitat Tardana i l'Edat Mitjana

La construcció d'una forti�cació tardana al costat nord del forum va afectar

part de l'edi�ci del Capitolium. No coneixem quin era l'estat de l'edi�ci en el moment

en que es construí la forti�cació, que es data amb un t.p.q. del tercer quart del segle

V dC19. Aquesta obra militar forti�cava la part central de la ciutat, el forum, i al

seu pas per la part nord del Capitolium es va reutilitzar el mur nord del temple com

a parament intern de la nova construcció (Riera et alii , 1999; Or�la, 2000a, 155-156;

Or�la et alii , 2000b; Riera et alii , 2000; Cau et alii , 2005, 219-220).

Al �nal de l'Antiguitat o durant l'Alta Edat Mitjana, el forum esdevení una

necròpoli que ocupà l'àrea de la plaça i gran part de les estructures anteriors. Cu-

riosament, la necròpoli deixà lliure la Insula 01 i l'àrea del Capitolium, llevat d'una

sepultura que sembla que entrà parcialment dins el perímetre del temple. És possi-

ble, doncs, que l'antic temple estàs encara, d'alguna manera, en ús durant aquesta

època (Arribas i Tarradell, 1987, 135). La necròpoli no compta encara amb una

datació segura, però les dades aportades per les excavacions contribueixen a de�nir

uns límits cronològics rellevants. D'una banda, es va trobar una de les sepultures

que retallava la forti�cació (Arribas i Tarradell, 1987, 135-136; Or�la et alii , 1999a,

115; Or�la et alii , 2005, 342; Or�la et alii , 2006a, 97). De l'altra, una de les UE's

on es retallaren les tombes es data en el segle VII dC. Així, sempre tenint en compte

que la necròpoli pot presentar vàries fases, es dibuixa un horitzó cronològic com a

mínim d'a partir del segle VII dC.

19Aquesta datació està avui actualment en revisió, i l'obtenció de nous materials que puguin

ajudar a a�nar aquesta cronologia és un dels objectius del projecte d'excavació.
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5.8 Cronologia

Un tema de debat encara no resolt és la data de la construcció del Capitolium.

L'espoli de part dels seus murs ha eliminat gran part de les evidències dels rebliments

de les trinxeres fundacionals, que serien una font d'informació fonamental pel que

fa a la cronologia inicial de l'edi�ci (Or�la et alii , 2005, 342). A més, durant les

excavacions dels anys '80 s'excavà una rasa seguint el mur oest (UE 5378, E-03) del

podium �ns a la base de la fonamentació, el que destruí la relació estratigrà�ca entre

aquests murs i els nivells de circulació exteriors del carrer oest, si és que aquesta

s'havia conservat (Or�la et alii , 2000d, 70).

La datació més antiga proposada és la d'època republicana, sense poder-se

precisar més. Aquesta es dedueix pel tipus d'edi�ci, en relació a les construccions

més antigues documentades, ja que el Capitolium seria un dels primers edi�cis en

construir-se després de la fundació de la ciutat. A més, els seus fonaments es supor-

ten en o retallen directament el nivell de blanquet, una de les primeres actuacions

d'enginyeria que es realitzaren a la zona (Or�la et alii , 1999a, 108-109; Or�la, 2004,

166-167).

D'altra banda, s'ha proposat també una datació en el segle I dC, en concret

en època d'August (Parment, 1995, 35-36). Aquesta proposta es basa en el fet que

en aquest moment es concentren diverses reformes que afecten la insula 01, i que

fan pensar a Parment que l'estatus de colonia seria concedit per Augustus. Això

impulsaria, al seu torn, la construcció d'un Capitolium. Un altre argument emprat

és que el nivell o cota del paviment d'aquesta època de l'habitació R de la Insula

01 és molt semblant al dels fonaments més baixos del Capitolium (Parment, 1995,

35-36; Doenges, 2005a, 16).

Aquests darrers arguments ens semblen de molt poc pes, ja que s'atribueix

una cronologia a un edi�ci molt particular a arrel d'una sèrie de reformes en edi�cis

aliens a aquest. Les cronologies dels paral·lels esmentats20 s'inscriuen en els segles

II i I aC. L'excavació que poguérem realitzar en el mur est del podium del temple,

20Cf. apartat 5.4, pàgina 261.
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l'estiu de 2010, ens permeté documentar diversos fragments de ceràmica de tradició

indígena just a sota de la banqueta de fundació del mur (Vallori et alii , 2010 inèdit).

La presència d'aquests materials, si bé no aporta cap cronologia concreta degut a que

no els acompanyava cap altre tipus de material, es pot relacionar amb els primers

moments de la ciutat. Tot i això, cal tenir en compte també que l'àrea en què es va

poder excavar aquesta UE fou molt reduida. Donat que les primeres construccions

romanes datades a Pollentia són del 70/60 aC, i que, a més, la fonamentació del

Capitolium retalla els nivells d'anivellament de la zona, és molt probable que l'edi�ci

es construís en el segle I aC. La seva advocació a un culte eminentment, com hem

vist, republicà, ens ha de portar, a nivell hipotètic, a una forquilla cronològica entre

el 70/60 i el regnat d'August (27 aC-14 dC).

Fos quina fos la data fundacional del temple, s'admet que durant l'Alt Imperi

ja estava en funcionament (Or�la et alii , 2006b, 137). La data d'abandonament és

un altre cop con�ictiva, degut a la manca d'un registre de l'estratigra�a arqueològica

que permeti acotar una franja cronològica mínimament precisa. Així, els elements

utilitzats són en certa manera aliens a l'edi�ci, i no deixen de ser sovint conjectures.

Alguns materials reutilitzats en estructures de�nides com a �tardanes� semblen pro-

vinents d'un gran edi�ci, com per exemple els dos tambors de columna utilitzats en

la construcció d'una estructura que ocupa el tram sud del carrer oest del forum. És

possible que aquest gran edi�ci hagués estat el Capitolium, ja que de moment no es

coneix altra gran estructura comparable en dimensions a aquesta. Ara bé, mentre

Parment i Doenges dataven aquesta construcció tardana i la reutilització dels tam-

bors en el segle III (Parment, 1995, 39; Doenges, 2005a, 16), l'excavació arqueològica

ha permès datar aquestes estructures amb un t.p.q. del 300 dC, amb materials que

arriben �ns a l'època islàmica (Or�la i Riera, 2002, 232). En de�nitiva, és possible

que el desmantellament del Capitolium començàs ja en el segle IV dC.

El mur nord del Capitolium és utilitzat també com a parament interior de la

forti�cació tardana que es construí al costat nord del forum. La construcció d'aques-

ta estructura defensiva ha estat datada en el tercer quart del segle V dC o posterior,

286



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

gràcies als materials ceràmics apareguts a la trinxera fundacional del parament ex-

terior (Or�la et alii , 1999a, 113-115; Riera et alii , 1999, 339-340; Riera et alii , 2000,

127-130; Or�la et alii , 2000b, 233; Or�la, 2004, 179-180; Cau et alii , 2005, 220). Cal

tenir present també una consideració que pot proporcionar informació de manera

indirecta: la necròpoli que trobem en època tardana al forum no ocupa l'espai del

Capitolium, així com tampoc el de la construcció al sud del carrer oest, pel que pro-

bablement aquestes estructures tenien alguna funció diferent a la d'enterrament que

adquireix la major part d'aquesta zona (Arribas i Tarradell, 1987, 135-136; Or�la

et alii , 1999a, 115). La necròpoli presenta, a l'hora d'establir-ne la cronologia, pro-

blemes derivats de la manca de materials associats, tals com aixovars. La datació,

com hem assenyalat, es pot portar a moments bastant avançats, a partir del segle

VII dC (Equip Pollentia 1994b, 220; Or�la et alii , 1999a, 115; Or�la, 2004, 180).

Tot i això, la necròpoli pot no ser unitària i comptar amb diverses fases, com sembla

indicar la superposició de tombes en alguns punts (Rivas et alii , 2005 inèdit).

El Capitolium, doncs, sembla tenir una llarga vida, amb un moment d'abandó

difús al llarg de l'Antiguitat Tardana. Si bé és possible que se'n reutilitzin materials

de construcció en un edi�ci amb un t.p.q. del 300 dC (Or�la i Riera, 2002, 232;

Parment, 1995, 39; Doenges, 2005a, 16), posteriorment, en un moment avançat del

segle V o posterior, el seu mur nord, o com a mínim els seus fonaments, fan la funció

de parament interior d'una forti�cació. Aquests usos no impliquen necessàriament

un abandonament del Capitolium (Or�la et alii , 1999a, 113-115; Riera et alii , 2000,

127-130; Or�la et alii , 2000b, 233). A més, el fet que la necròpoli tardana, amb

un t.p.q. del segle VII dC, i que degué perdurar durant alguns segles, no ocupi

l'espai del Capitolium, ens pot estar indicant que l'edi�ci, conservant més o menys

l'estructura original, tenia durant l'Antiguitat Tardana algún ús i que, per tant, no

havia estat abandonat com a espai arquitectònic.
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Capítol 6

El Templet I

L'edi�ci anomenat Templet I (Figures 6.1, 6.2 i 6.3) es troba situat a la zona

nord-est del forum, molt a prop (0.75 m) del Capitolium i amb la mateixa orientació

que aquest. És de planta rectangular, mesurant 5.50 m en sentit est-oest, i 7.34

nord-sud, encara que aquesta darrera dada no és segura, ja que la part nord ha estat

totalment destruida en algun moment. Les restes conservades són principalment

un cos rectangular a mode de basament o podium, amb una altura màxima de 0.90

m, amb una projecció cap el sud a l'angle sud-est, de 1.70 m en sentit nord-sud i

1.00 m est-oest (Arribas i Tarradell, 1987: 127; Equip Pollentia 1994b: 217; Or�la i

Arribas, 1997; Doenges, 2005a: 16). Fou excavat per primer cop entre 1982 i 1988,

moment en el que se'n de�ní quasi tota la planta; l'interior del basament no va ser

tampoc objecte d'estudi arqueològic (Arribas i Tarradell, 1987: 127), pel que no

tenim, de moment, constància de divisions internes de l'edi�ci. L'estiu de 2007 es

realitzà al cantó nord-est una petita cala de 2 m en sentit nord-sud i 1.60 est-oest,

per tal de de�nir la planta de l'edi�ci en aquesta zona i comprovar si havia estat

espoliada part del mur est, que en aquest punt s'interrompia.

A l'entorn de l'edi�ci, tingué lloc la troballa de dos objectes singulars que s'hi

han posat en relació (Arribas i Tarradell, 1987: 127; Or�la i Arribas, 1997; Or�la

et alii , 1999a: 111; Or�la et alii , 1999b: 94; García Riaza i Sánchez León, 2000:

91; Cau i Chávez, 2003: 34; Doenges, 2005a: 17). Es tracta, d'una banda, d'una
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Figura 6.1: Planta del Templet I
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inscripció dedicatòria monumental (Figura 6.10, pàgina 307), de 0.54 m d'altura

total, i 1.27 m d'amplada conservada. S'hi llegeixen, tradicionalment, dos possi-

bles càrrecs imperials, un legatus Augusti pro praetore, i un praefectus pro legato

(Arribas i Tarradell, 1987, 127, 131; Sanz, 1990, 33 = HEp 1990, 62), si bé les

darreres revisions d'aquesta inscripció ofereixen una nova possibilitat, com veurem

més endavant1. Així, el governador provincial (legatus proprætore) degué promoure

la dedicació d'alguna obra, que posa en pràctica un legat seu (prolegatus ; Arribas

i Tarradell, 1987: 127; Or�la i Arribas, 1997; Or�la et alii , 1999a: 110-111; Or�la

et alii , 1999b: 94; García Riaza i Sánchez León, 2000: 91 Cau i Chávez, 2003: 34;

Or�la, 2004: 172).

S'ha proposat una datació en època �àvia (69-96 dC) o posterior per aquesta

inscripció (Sanz, 1990, 33 = Hep 1990, 62), que sembla entrar en contradicció amb

la cronologia del Templet I (García Riaza i Sánchez León, 2000, 90-91; Cau i Chá-

vez, 2003, 34), ja que aquest, segons alguns autors, estaria al menys parcialment

desmuntat cap a �nals del segle I dC (Equip Pollentia, 1994, 217; Or�la et alii ,

1999a, 110). No es pot descartar, de tota manera, que la inscripció estigui comme-

morant la reforma de l'edi�ci, i que estas originàriament emplaçada a l'entaulament

del temple.

El segon element a que fèiem referència és un fragment de coronament (referit

en bibliogra�a anterior com �cresteria�) realitzat en pedra sorrenca (Arribas i Tar-

radell, 1987, 127). Des de la seva troballa, va ser interpretat com el coronament del

Templet I, però degut a les seves grans dimensions, nosaltres l'atribuim més aviat al

coronament del Capitolium2. Aquest edi�ci s'hi ajusta més, donades les seves grans

dimensions, i és prou proper com perquè sigui possible posar-los en relació.

L'edi�ci fou des de l'inici interpretat com un templet in antis (Arribas i Tar-

radell, 1987, 131), i es datà la seva construcció en el segle I dC (Equip Pollentia,

1994, 217; Mar i Roca, 1998, 109; Or�la et alii , 1999a, 110-111; Cau i Chávez, 2003,

34). Arran de la inscripció ja esmentada, i donada la datació en l'Alt Imperi, es

1Cf. apartat 6.4, pàgina 308.
2Cf. apartat 5.5.5, pàgina 273.
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va proposar que el temple estàs dedicat al culte imperial o a algun dels seus atri-

buts, o �ns i tot a un sol emperador (Zucca, 1998, 199; Or�la, 2004, 172; Or�la et

alii , 2008b, 326). En relació a aquesta identi�cació, s'han trobat a Pollentia restes

d'escultures imperials (Moreno, 2007, 92-93; Moreno, 2009-2010, 375-376; Moreno

i Or�la, en premsa, 377-378), i inscripcions dedicatòries a emperadors, que efecti-

vament suggereixen la presència del culte imperial a la ciutat (Zucca, 1998; Mayer,

2005).

Una interpretació alternativa d'aquest edi�ci va ser proposada per l'equip de

la Dartmouth University que treballava a Pollentia (Parment, 1995, 33-34; Doenges,

2005a, 17). Donat que no es conserven estructures de l'alçat de l'hipotètic templet, es

podria tractar, segons aquests investigadors, d'una base per a una estàtua eqüestre,

part de la qual fou trobada en excavacions antigues. Aquesta (Pozo, 1989, 78-

82; Rodà, 1990, 72-73; Rodà, 2006) aparegué el 1923 (Merino, 1999, 45-46), en

una zona situada a 130 m del Templet I (Vallori et alii , 2011, 291-292). Aquesta

és una distància prou considerable com perquè pensem que és poc probable que

l'estàtua eqüestre i les restes del Templet I tinguin relació. D'altra banda, com

veurem seguidament3, les característiques de l'edi�ci i els paral·lels que trobem tant

a Hispania com a Itàlia juguen a favor de la hipòtesi de que es tracti d'un temple.

6.1 Estructura

El templet I (Figures 6.1 i 6.3) es troba, com hem dit, a uns 0.60 m de distància

del mur est del Capitolium, pròxim a la seva capçalera o façana nord. L'edi�ci

està format en la seva major part per una gran plataforma o podium de 5.62 m

en sentit est-oest, i 7.34 nord-sud, mancant-li un mur o límit de�nit al nord. Les

seves trinxeres de fonamentació estan excavades al terreny natural argilós, que va

ser anivellat prèviament a l'organització urbana de la ciutat (Or�la et alii , 1999a,

102). Els fonaments que rebleixen les trinxeres consisteixen en fragments mitjans de

3Cf. apartat 6.2, pàgina 296.
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Figura 6.2: Alçats dels costats sud i est del Templet I.

marès, sobre els que es superposa una �lera de carreus encoixinats, conservada en els

costats oest, sud i est. Aquests blocs tenen aproximadament 1 m de llargada i 0.80

m d'amplada. El perímetre conservat d'aquests murs (Figura 6.1) és de 3.96 m l'E-

01 (mancant-li l'últim carreu que faria cantonada al sud amb E-02), 4.64 m l'E-02,

i 4.89 m l'E-03. Es troben parcialment soterrats dins la trinxera de fonamentació.

Sobre aquests carreus es superposa una altra �lera de blocs de marès de dimensions

semblants, que forma un petit escaló de 5 cm respecte la �lera inferior. Aquesta

només es conserva a l'E-03 i part de la 02, no tenint-ne cap remanent per la 01,

tot i que sembla que aquí hagi estat espoliada (Figura 6.3). La seva altura és d'uns

0.30 m. La cara exterior presenta una motllura en cyma reversa, sobre la que es

superposa una aresta (Figura 6.4). Trobem encara una tercera �lera de carreus,

superposada a la segona amb un petit escaló d'uns 10 cm, corresponent al dau del

podium.

L'altura total de les restes és de podium fan 0.92 m. És important assenyalar
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Figura 6.3: �Templet I�

que no hi ha evidència d'escales frontals, ja que la motllura inferior passa per aquest

costat. Discutirem aquesta característica més endavant4.

Aquest podium està reblert amb pedres de tamany mitjà, lligades amb morter

de calç (opus cæmenticium), el que li dóna molta consistència. Aquest rebliment es

realitzà per nivells, l'impromta dels quals és visible al sector nord. Aquesta tècnica

tindria la �nalitat d'aconseguir un bon assecat i assentament del material abans de

superposar-hi la propera morterada d'opus cæmenticium.

Les mesures del podium (5.62 x 7.34m) corresponen a 19 x 25 peus romans,

el que s'aproxima molt a unes proporcions 3:4. Podem proposar, doncs, que la

planta de l'edi�ci es va concebre basant-se en un triangle pitagòric 3:4:5, tal cap

s'ha proposat per a altres edi�cis de Pollentia (Or�la i Moranta, 2001; Or�la, 2009),

com el Capitolium mateix (Subías, 1994, 222-223; Or�la et alii , 1999a, 216-217).

S'adossa al mur 249 del Capitolium un enllosat que s'estén per aquesta zona,

amb una extensió coneguda entre la façana sud del Templet I i la nord del Templet

II d'uns 10 m, i 6 m cap a l'est des del mur est del Capitolium. Sembla que forma

4Cf. apartat 6.2.3, pàgina 297.
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part de l'obra d'aquest enllosat la projecció del templet I de la que hem parlat, i que

al seu torn s'adossa a l'extrem est del mur E-02 del Templet I. Les seves dimensions

són de 1.70 m en sentit nord-sud i 1.00 m est-oest. La seva base s'integra dins

l'enllosat, com es pot apreciar a la Figura 6.3, i creix uns 10 cm respecte aquest.

La superfície d'aquesta base o primera �lera està escairada i coincideix amb la de

la primera �lera del mur E-02 (sud) del templet, pel que sembla que es pretenia

amb la seva construcció obtenir una obra unitària amb aquest. Sobre aquesta, una

segona �lera amb una motllura de taló invertit que també es correspon amb la del

mur E-02, però aquesta vegada sense aresta superposada.

Figura 6.4: Motllures inferiors del podium del Templet I (1 i 2) i de l'aedicula-Compitum

(3).
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6.2 Alçat: reconstrucció

6.2.1 Podium

El rebliment del podium consisteix en la combinació de blocs esquadrats o

carreus amb opus cæmenticium, aquest últim realitzat amb morter i fragments petits

i mitjans de pedra sorrenca (marès). Constitueix una base molt sòlida, el que indica

la presència d'una estructura superior. Altrament, no hauria estat necessari invertir

aquest esforç. Els paral·lels per a aquest edi�ci són podia que sostenien estructures

superiors, identi�cats normalment com temples.

Tenim elements su�cients per deduir l'altura total que degué tenir el podium

quan aquest fou construit. En exemples similars, com el del santuari de San Giovanni

in Galdo (Samni, Itàlia) (La Regina, 1976, 237-238; Asensio, 2003, 107-108), les

motllures superior i inferior tenen la mateixa altura, mentre que l'altura del dau

entre aquestes era igual a la seva suma. Per tant, sabent que la motllura inferior

del Templet I fa 1 peu romà d'altura (30 cm), podem deduir l'altura total del

podium. Amb un dau de 2 peus d'altura, motllures d'1 peu i la �lera inferior de

blocs encoixinats també d'1 peu, el total arriba als 5 peus romans (1.50 m). Donat

que la �lera inferior estava mig soterrada, l'altura real del podium en relació al nivell

del carrer devia rondar els 4 peus romans (1.20 m).

6.2.2 Motllures

La motllura inferior (Figura 6.4) és, com ja hem esmentat, una cyma reversa,

un tipus relacionat en origen amb el torus etrusc. va ser àmpliament utilitzat durant

la mitja i tardo-república a tota la península Itàlica, però també a la resta de l'àrea

d'in�uència romana (Shoe, 1965; Shoe i Edlund-Berry, 2000). Durant els dos darrers

segles de la república, la cyma reversa va coexistir amb la cyma recta, provinent de

l'àmbit cultural grec (Shoe, 1965, 32-33), que �nalment la substituí a mitjan segle I

aC a Itàlia (Shoe, 1965, 185; Jiménez, 1975, 289-290; Gros, 1996, 134-135; Asensio,

2003, 102), però no encara a altres indrets del territori de domini romà.
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Mentre ja havia desaparegut a Itàlia, a Hispania, així com a l'Africa i la Gallia,

la cyma reversa estava encara en ús en temps d'Augustus. Els darrers exemples

d'aquesta motllura els trobam, precisament, a Hispania (Jiménez, 1975, 289-290;

Gutiérrez Behemerid, 1991, 97). Els més notables provénen del temple de Carteia

(San Roque, Cadis) (segona meitat del segle II aC) (Roldán et alii , 2006, 380, 382,

389-390), del temple principal del forum d'Emporiæ (L'Escala, Catalunya) (�nals

del segle II o principis del I aC) (Aquilué et alii , 1984, 55; Mar i Ruiz de Arbulo,

1993, 220, 226), el sacellum del �Círculo Católico� d'Osca (Osca, Aragó) (primera

meitat o mitjans del segle I aC) (Asensio, 2003, 94. 102-103), el temple de Serapis

a Emporiæ (segle I aC) (Sanmartí et alii , 1990, 127, 131; Mar i Ruiz de Arbulo,

1993, 290-292), el temple d'Augustus de Barcino (Barcelona) (Bassegoda, 1974, 121;

Gutiérrez Behemerid, 1991, 97), i el �temple de Diana� d'Emerita Augusta (Mèrida,

Extremadura) (�nals d'Augustus) (Álvarez Martínez, 1991, 85-86; de la Barrera,

2000, catàleg 4 i 5, 24).

La motllura del Templet I, construit en el segle I dC, doncs, ja era d'un

cert aspecte arcaic en el moment de la seva construcció. A Itàlia, la cyma reversa

havia estat completament desplaçada per la cyma recta a mitjan segle I aC (Shoe,

1965, 185; Gros, 1996, 134-135). Tenint en compte les cronologies del Mediterrani

occidental i central, la cyma reversa era relativament comuna a Hispania �ns i

tot durant l'alt Imperi, tal com mostren els exemples esmentats de Barcino, d' i

el que estem estudiant aquí. Era una característica arcaïtzant en aquest periode,

i segurament donava una certa impressió de prestigi a l'edi�ci i al culte que s'hi

allotjava. L'ús de motllures arcaiques com a mitjà per reforçar el prestigi dels

edi�cis ha estat identi�cat a altres casos d'edi�cis de l'Antiguitat, com a l'Atenes

del segle IV aC (Shoe, 1966)

6.2.3 Escales

La façana sud del podium està marcada per la presència de la motllura en

cyma reversa, que es conserva en aquesta part en uns 3.50 m de llargada, incloent
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la part central de la façana. Originàriament, hauria cobert tota l'amplada, el que

impossibilitaria la presència d'escales frontals d'obra que donessin accés a la part

superior del podium. La falta d'accés permanent a un podium no és gaire comú en

l'arquitectura religiosa romana, però en podem trobar algun exemple, com el del

santuari de San Giovanni in Galdo (Samni, Itàlia), que fou contruit entre el 104 i

el 91 aC (La Regina, 1976, 237-241). L'arquitecte d'aquest temple no va plani�car

escales a cap dels costats de l'edi�ci, ja que a la part frontal i els costats s'hi col·locà
una motllura, i per la part posterior el temple s'adossa a un mur de contenció. Així,

el podium era normalment inaccessible, i faria falta una escala provisional de fusta

per accedir-hi. Aquesta falta d'un accés permanent ha portat a interpretar que es

tracti d'un thesauros on es guardarien objectes de valor (La Regina, 1976, 238).

6.2.4 Lesenes

Un element de la façana sud que ens dóna informació sobre la con�guració

de l'edi�ci és una lesena present al costat est. Es tracta de la projecció de la

motllura uns 10 cm cap a fora, i d'1 m d'amplada. Aquest element és normalment

un complement per a estructures superiors, especialment columnes, tal com podem

veure en altres edi�cis com el Mausoleu de Fabara (Saragossa) (Puig y Cadafalch

i Brugués, 1892; Cancela, 1982; von Hesberg, 1993, 173). Probablement aquesta

lesena en tenia una de simètrica al costat oest de la façana, tot i que no en resta

cap evidència degut a l'espoli que ha sofert el cantó sud-oest de l'edi�ci. Ambdues

estarien donant èmfasi a una columnata frontal sobre el podium, prop del límit sud.

6.2.5 El temple

Qualsevol proposta d'elevació d'aquest edi�ci ha de ser, degut a les poques

restes conservades, arriscada. Deixant de banda la inscripció que ja hem esmentat,

no s'ha conservat ni tan sols un element arquitectònic del temple, com a mínim
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�ns al moment5. Utilitzarem les restes del podium, ja analitzades, juntament amb

alguns paral·lels del Mediterrani occidental i l'obra de Vitruuius, per tal de fer una

proposta d'alçat com a templet tetràstil in antis (Figura 6.11).

El podium és una estructura sòlida i massissa, gràcies a un rebliment combinat

d'opus cæmenticium i blocs. Aquesta plataforma va haver de suportar un edi�ci a

sobre, ja que, com hem comentat, una altra solució que no impliqués una estructura

superior faria del tot inecessari tal esforç en la construcció del podium.

Una altra característica que indica una estructura superior és la lesena que

acabem d'analitzar, i que en tingué, probablement, una de simètrica al costat oest.

Dues columnes, o semicolumnes adosades a unes antæ, s'alçarien sobre aquestes

lesenes. La distància entre les columnes, situades als angles sud-est i sud-oest de

l'edi�ci, seria d'uns 4.30 m, una dimensió massa llarga per a que un sol arquitrau

sostingués un entaulament i el frontó del temple. Farien falta, doncs, dues columnes

centrals per tal de suportar aquest arquitrau, format per diverses peces. Donat que

no s'han conservat restes d'aquestes columnes, haurem d'acudir al text de Vitruuius

sobre les normes dels ordres clàssics per obtenir una idea, sempre aproximada, de les

proporcions de l'edi�ci. Emprarem les indicacions sobre l'estil dòric-toscà (IV,3), ja

que aquest és el més documentat a la ciutat i el Templet I presenta característiques

arcaïtzants que encaixen amb aquest estil, tal com hem vist prèviament en el cas de

les motllures.

Seguint Vitruuius com a guía per a l'estil dòric (IV,3), el mòdul emprat per

l'edi�ci ha de fer 1/27 l'amplada del temple. Les columnes farien 14 mòduls d'altura,

mentre que l'imoscap en faria 2. Tant els capitells com l'arquitrau farien 1 mòdul

d'altura, mentre el fris 1 1
2
, i la cornisa 1

2
mòdul. Pel que fa a les proporcions del

frontó, Vitruuius ens remet a l'ordre jònic (III,3), amb un timpà de 1
9
de l'amplada

de la cornisa, amb cornises addicionals al capdamunt. L'altura resultant del Templet

I seria de 3.90 m, que augmenta �ns a 5.32 si hi afegim l'altura del podium calculada

5L'excavació de la forti�cació tardana, just al nord del Templet I, i en la qual es reutilitzaren

molts elements arquitectònics d'estructures prèvies, podria aportar alguns nous elements provinents

d'aquest edi�ci.
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prèviament, sobre la qual s'alçaria. L'aparença exterior seria similar a la d'altres

exemples que podem trobar en el Mediterrani occidental, que inclouen tant restes

arquitectòniques com respresentacions pictòriques de petits temples.

Pel que fa a les restes arquitectòniques, el paral·lel millor conservat per aquest

tipus d'edi�ci és el Mausoleu de Fabara (segle II aC) (Saragossa), que, tot i tractar-

se d'un monument funerari, reprodueix l'arquitectura dels templets romans (Puig y

Cadafalch i Brugués, 1892, 23; Cancela, 1982, 174-175; von Hesberg, 1993, 173). Tot

i que es va construir més d'un segle més tard que el Templet I de Pollentia, il·lustra
prou bé la volumetria que tenien aquests edi�cis, amb un podium que ressalta el

temple pròpiament dit. Alguns exemples pictòrics provinents de Pompeii represen-

ten petits temples amb escales frontals (IX,7,7, que respresenta el déu Mercuri en

el pronaos). Donat que es tracta de pintures idealitzades, només els podem emprar

com a mers paral·lels visuals per al Templet I.

La inscripció que fou trobada davant la façana, i de la que ja hem parlat,

s'emplaçaria originàriament a l'arquitrau o epistili del temple. Està feta amb marès

de bona qualitat, i té una altura total de 54 cm. L'amplada conservada és de 127

cm, però originalment devia medir uns 250 cm (Mayer, en premsa). Té dues línies

de lletres, on anomena dos càrrecs imperials (Arribas i Tarradell, 1987). Una cyma

reversa lèsbica amb tulipans entre arquets emmarca el camp epigrà�c. Les lletres,

tal com era usual a l'epigra�a romana (Di Stefano Manzella, 1987), haurien estat

pintades en vermell.

Els fonaments del Templet I són compactes, i no s'aprecien actualment divi-

sions internes que ens indiquin diferents estances de l'edi�ci, probablement degut

a que no s'ha excavat encara el rebliment interior del podium. Els paral·lels que
hem pogut identi�car (Figura 6.5) no són de gaire ajuda a l'hora d'establir una

aproximació acurada de les possibles divisions internes que pogué tenir, però sí que

indiquen una divisió essencial de l'espai en un pronaos a la part frontal, delimi-

tat per la columnata frontal i les antæ, que comunicaria pel nord amb l'habitació

posterior o cella del temple, totalment tancada per un mur. Podem trobar la divisió
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entre pronaos i cella just darrere la columnata frontal en el Temple A d'Ardea (Laci,

Itàlia) (segle III o primera meitat del segle II aC) (di Mario, 2007, 65); i quasi al

centre geomètric en el Sacellum d'Osca (primera meitat o tercer quart del segle I aC)

(Asensio, 2003, 94-95). En el cas del santuari de San Giovanni in Galdo (La Regina,

1976), es construiren dues divisions transversals i una longitudinal, pel que és difícil

saber on es suportaven exactament els murs de l'alçat. L'alçat que proposem per al

Templet I presenta un mur que divideix el pronaos i la cella aproximadament a la

meitat de la llargada del temple, seguint la con�guració del Sacellum d'Osca, ja que

és el paral·lel més proper tant des d'un punt de vista cronològic com geogrà�c.

Figura 6.5: Comparació entre el Templet I de Pollentia i els seus paral·lels a Ardea, Osca

i San Giovanni in Galdo.

6.3 Monuments relacionats amb el Templet I

L'àrea que trobem immediatament al sud del Templet I està pavimentada amb

lloses de marès, la construcció del qual està datada amb un t.p.q. de �nals del segle

I aC (Rivas et alii , 2010 inèdit). Actualment no cobreix tota l'àrea, ja que presenta

diverses reparacions degudes a l'erosió. Tres petits monuments estan lligats d'alguna

manera a aquest paviment, i hi podem reconèixer un pluteus adossat a l'angle sud-
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est del temple, un pedestal adossat al mur est del Capitolium, i una impromta de

morter que podria correspondre a un altar alineat amb l'eix major del Templet I.

Interpretem aquestes estructures i el Templet I com a part d'un projecte unitari

executat al mateix temps, probablement a principis del segle I dC.

6.3.1 Pluteus

L'estructura que identi�quem com un pluteus6 (Figura 6.6) és un mur estret

de 1.70 m en sentit nord-sud, i 1 m est-oest (Figura 6.6). Coincideix amb la lesena

situada a la part est de la façana del templet. Tant a la cara est com a l'oest presenta

una motllura en cyma reversa que reprodueix, i coincideix amb la del podium, el que

re�ecteix una voluntat de mantenir una obra unitària dins el mateix grup, així com

la relació directa entre el culte o les activitats desenvolupades en el temple i aquesta

estructura. Donat que la seva factura imita la del podium, considerem que comptava

també amb un dau i motllura superior, i que probablement arribava a la mateixa

altura que el podium, tal com es pot veure a la �gura 6.7. No sembla probable que

tingués un altre pluteus simètric al costat oest, ja que la presència d'un pedestal7

molt a prop del temple no li deixaria espai.

Sembla que la funció més probable per a aquest monument fou la decorativa.

Estructures semblants s'han trobat a l'àrea frontal d'altres temples, com són els casos

del temple principal de Carteia (San Roque, Cadis) (Roldán, 1992, 90; Roldán et

alii , 2006, 390), o la fase romana del temple de Fæsulæ (Fiesole, Itàlia) (posterior

al 90 aC) (Martinelli i Donati, 2004, 35). Com mostren aquests exemples, no era un

element poc comú en els temples romans, i la seva funció real la podem extreure de

Plinius. Aquest autor indica (XXXIV,54) que Æmilius Paulus va dedicar diverses

estàtues que foren ubicades en dues estructures oblongues a l'àrea sacra de Largo

Argentina (Roma), que es corresponen amb dues estructures situades a banda i

6Emprem la paraula �pluteus� tal com està de�nida a l'Oxford Latin Dictionary (Glare, 1982),

2b: �any other low wall, barrier, screen, etc.� No es pretén aquí implicar cap semblança amb els

plutei decorats, com els Traianei plutei del Forum Romanum.
7Parlarem en breu d'aquest pedestal.
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Figura 6.6: Estructura al sud-est del Templet I, i que identi�quem amb un pluteus.

banda de l'escala d'accés al temple B (Coarelli, 1993, 270), i que són semblants a

l'estructura que estem analitzant. El pluteus del Templet I podria haver allotjat,

doncs, alguna decoració, com ara una escultura, que reforçaria el prestigi del temple.

6.3.2 Altar

A prop del que hem identi�cat com un pluteus, al sud del Templet I, trobem

una estructura molt mal conservada (Figura 6.8), que es construí directament sobre

l'enllosat de marès. En eix amb el temple, podem veure les restes de morter, encara

amb alguns límits ben de�nits al nord i al sud, mentre al cantó nord-oest d'aquesta

impromta encara es conserva un bloc de mides mitjanes. Degut a la seva posició,

aquestes restes corresponen possiblement a l'altar del temple, encara que no comp-

tem ni amb elements arquitectònics ni amb decoració que puguin ajudar a entendre

aquestes restes.

303



Bartomeu Vallori Márquez

Figura 6.7: Proposta de reconstrucció dela elements davant el Templet I. D'esquerra a

dreta, ædicula-Compitum, altar i pluteus.

6.3.3 Ædicula

L'altre monument (Figura 6.9) relacionat amb el Templet I es troba prop de

l'angle sud-oest. Es tracta d'un pedestal de planta rectangular allargada, adossat

al mur est del podium del Capitolium (Doenges, 2005a, 17). Consisteix en una

base de 1.87 x 0.95 m, sobre la que encara hi ha les restes d'una cantonada d'una

motllura en cyma reversa i la part inferior del dau. Les proporcions geomètriques

d'aquest pedestal són de 1:2.06. Aquesta característica, juntament amb el fet de que

es trobi adossat a un mur, el fan un element certament peculiar. Donades les seves

dimensions, s'hi hauria pogut allotjar més d'una escultura, o bé algun altre tipus

de representació, com una pintura. Seguint aquest anàlisi, una hipòtesi possible

per a l'alçat d'aquest monument és el d'una ædicula, una petita capella sobre un

pedestal. La con�guració de les ædiculæ era la d'un pedestal ample, sobre el qual

s'alçava una capella petita, amb una façana dístila que sostenia un entaulament i
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Figura 6.8: Restes al sud del Templet I, corresponents a un possible altar.

frontó. A l'interior, s'hi podia col·locar més d'una imatge, ja fos en escultura com

en pintura. Trobem paral·lels d'ædiculæ a Munigua, on s'hi ha pogut identi�car

el culte a Mercuri (Hauschild, 1991, 141-142), i també l'ædicula de la casa de les

Vestals (Roma), datada en època d'Hadriannus (117-138 dC) (Richardson, 1992, 43;

Coarelli, 2003, 105). Com veurem en el proper apartat, la dedicació d'aquest últim

esdevé especialment important per a l'exemple de Pollentia, ja que hi rebien culte

els Lares Præstites.

6.4 Identi�cació del culte

La dedicació del Templet I has estat motiu de debat entre alguns investigadors

(Zucca, 1998, 199; Or�la et alii , 2008b, 326). La font principal per a la dedicació

d'aquest temple és la inscripció (Figura 6.10) trobada just a la part de davant de

l'edi�ci, que diu el següent (Arribas i Tarradell, 1987, 127):

[- - -]Aug(usti) leg(atus) pro pr(aetore) f(aciendum) c(urauit)

[- - -]ro leg(ato) dedicauit

305



Bartomeu Vallori Márquez

Figura 6.9: Restes de l'ædicula al sud-oest del Templet I.

Anomena, doncs, dos càrres imperials, però no hi ha cap indicació de la di-

vinitat a la que es dedicava el temple. Alguns càrrecs imperials, tal com ja s'ha

assenyalat anteriorment (Zucca, 1998, 199; Or�la et alii , 2008b, 326), estaven rela-

cionats en la promoció del culte imperial, especialment el governador de la província

(legatus Augusti). Tot i això, la iniciativa de dedicació d'un temple al culte imperial

sorgia, normalment, de les pròpies comunitats locals, tal com succeí en els cèlebres

casos de Tarraco i Emerita durant el regnat de Tiberius, en els que els governs locals

demanaren a l'emperador permís per a construir temples dedicats al seu pare, Au-

gustus (Fishwick, 1978, 1212-1214). L'emperador i els seus governadors, per la seva

banda, només promogueren personalment el culte imperial en àrees on la �delitat

al nou estat era encara dèbil8 (Fishwick, 1978, 1208-1209; Lozano i Alvar, 2009,

431), el que ja ens dóna una idea de la naturalesa eminentment política i estatal

8Preferim emprar el concepte de lleialtat o �delitat a l'estat, més que el de �romanització�, ja

que aquest darrer és un concepte modern, i el culte imperial estava més lligat a la política i al

poder de l'estat. Alhora, el culte capitolí, que també era present a Pollentia allotjat en el temple

toscà, era un culte nacional, més proper a un concepte ètnic del que seria la �romanitat�.
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Figura 6.10: Inscripció trobada al costat del Templet I.

d'aquest culte, com veurem en breu9. Aquesta circumstància sembla que es donà

especialment a les províncies orientals de l'Imperi, on hi havia tota una estructura

estatal consolidada anterior al domini romà, però també se'n troben alguns exemples

a Hispania (Lozano i Alvar, 2009, 432).

La inscripció s'ha datat, seguint criteris paleogrà�cs, en època �àvia (69-96

dC) (García Riaza i Sánchez León, 2000, 90-91) o posterior (Sanz, 1990, 33), encara

que també es pot proposar una datació especí�ca en època antonina, probablement

en el regnat d'Hadriannus (117-138) (Mayer, en premsa). Si tenim en compte que la

construcció de l'edi�ci es data en el segle I dC, i que l'inici del seu desmantellament

s'ha suggerit que començàs al �nal del mateix segle, la datació de la inscripció

sembla entrar-hi en con�icte (García Riaza i Sánchez León, 2000, 90-91; Cau i

Chávez, 2003, 34). D'altra banda, la publicació de la datació arqueològica de l'inici

del desmantellament (Equip Pollentia, 1994, 217) no oferia cap argumentació per a

tal cronologia del Templet I, i aquesta està avui en dia en revisió. Podem proposar,

doncs, que després de la seva construcció a l'inici del segle I dC (potser durant

el regnat de Tiberius, quan el culte imperial es va expandir després de la mort

9Cf. apartat 6.4, pàgina 310.

307



Bartomeu Vallori Márquez

d'Augustus), el temple fou reformat, i que la inscripció fa referència als promotors

d'aquesta reforma10. Segons Mayer, els alts càrrecs imperials que apareixen podrien

ser, d'una banda, el legatus L. Attius Macro, que apareixeria a la segona línia, i,

amb menys seguretat, el legatus pro praetor Iunius Homullus (Mayer, en premsa).

La lectura restituida de la inscripció podria ser, doncs, de la següent manera:

[Iunius Homullus] Aug(usti) leg(atus) pro pr(aetore) f(aciendum) c(urauit)

[L. Attius Mac]ro leg(atus) dedicauit

L'epígraf podria estar col·locat a l'epistili del temple, encara que el fet de

que hi apareguin els càrrecs provincial i local podria indicar que s'emplaçàs sobre

l'entrada o porta d'accés a la cella, mentre que a l'epistili hi �guraria el nom de

l'emperador (Mayer, en premsa).

Altres elements donen suport a la hipòtesi de la dedicació al culte imperial, si

bé cap d'aquests és de�nitori. El Templet I es va construir en una situació certament

secundària dins el forum, molt a prop del temple capitolí, i en certa manera formant

part d'un escenari monumental en el costat noble de la plaça del forum. Aquest tipus

de situació satèl·lit d'un monument en relació a un temple principal i més antic és

molt comú a l'Alt Imperi per a estructures normalment lligades al culte imperial.

Fins i tot en ciutats on l'organització del forum i la construcció del temple eren

antics, s'afegiren estructures menors que representaven el nou ordre imperial, però

sempre respectant l'antic culte republicà. Els principals exemples d'aquest fenòmen

a Itàlia són les ciutats deMinturnæ (Minturno) i Lunæ (Luni), on Capitolia d'època

republicana dominaven la plaça del forum des del segle II aC. A l'Alt Imperi, s'hi

construiren temples menors als costats dels temples principals. En el cas de Lunæ,

s'afegiren dues capelles o templets in antis (�a� i �b�) (D'Andria, 1973� 643), un

dels quals s'ha identi�cat amb el culte a Roma i Augustus (Rossignani, 1995, 449).

A Minturnæ, un temple dedicat també a Roma i Augustus (Gros, 1987, 115) es va

10Tot i que dati del segle II dC, la inscripció podria �ns i tot referir-se als promotors de la

primera construcció del temple, tal com succeia en altres ocasions, entre les que trobem la reforma

del Pantheon de Roma també en època d'Hadriannus (Di Stefano Manzella, 1987, 188 i nota 453).
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edi�car al costat del Capitolium (Johnson, 1935, 61-65). Els dos edi�cis, a més,

foren �anquejats per dues fonts (Johnson, 1935), també suposadament lligades al

culte imperial (D'Andria, 1973, 643-644). A la ciutat de Pula (Croàcia) hi trobem

també dos templets probablement lligats al culte imperial (Gros, 1987, 114; Sinobad,

2007, 236), que �anquejen el temple principal (D'Andria, 1973, 644; Sinobad, 2007,

235-237).

Pel que fa a Hispania, el paral·lel més proper per a aquesta relació topogrà�ca

entre temple republicà i monuments relacionats amb el culte imperial el trobem al

forum d'Emporiæ, que es va construir en el segle II aC. El temple principal, dedicat

bé a la tríada capitolina, o bé tan sols a Júpiter, es va siutar en un ampli temenos

al costat nord de la plaça. Durant l'Alt Imperi, es construiren dos templets lligats

al culte imperial (�1� i �6�) als costats del temenos (Aquilué et alii , 1984, 132-133).

Posteriorment, sis temples més s'anaren construint successivament al llarg del segle I

dC, �ns que tot aquest costat del forum va estar de�nit per un conjunt de templets

(Aquilué et alii , 1984, 104-109, 141). El culte imperial, doncs, es va introduir

d'aquesta manera, al costat del temple republicà, i respectant la seva preeminença

(Gros, 1987, 114; Blutstein-Latrémolière, 1991, 49).

En tots els exemples esmentats, així com en el cas del Templet I del forum de

Pollentia, els templets que s'incorporaven a l'escenari arquitectònic dels fora eren

sempre complements a un temple republicà principal. Aquests �temples-satèl·lit�
estaven relacionats normalment al culte imperial (Roma et Augustus) o a alguna de

les seves atribucions11. La coexistència d'ambdós cultes, republicà i imperial, en un

mateix espai, re�ecteix els canvis polítics que Roma experimentava amb l'arribada

de l'Imperi. D'una banda, l'antic culte republicà a la tríada capitolina era un culte

nacional (Bianchi, 1950, 411-412; Castagnoli, 1958-1966, 328), i estava relacionat

amb el caràcter romà gairebé des d'un punt de vista ètnic (Bianchi, 1973, 72-73;

Simonelli, 1990). Es fonamentava en principis republicans relacionats amb la salut

11En el cas d'Emporiae, s'ha proposat que el Templet 6 estàs dedicat a la deessa Tutela (Aquilué

et alii , 1984, 132-133).
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de Roma, tant des d'un punt de vista físic com polític (Radke, 1973, 250). Al llarg

de la República, però sobretot en els darrers dos segles12, els temples capitolins

es construiren quasi sempre a colònies, formades per habitants itàlics i romans13

(Bianchi, 1950, 361, 368-369, 402; Castagnoli, 1958-1966, 328; Bianchi, 1973, 71-

73). Per la seva banda, el culte imperial era de tipus estatal i polític, relacionat amb

la lleialtat a l'emperador governant, i s'organitzava en províncies, i no per ciutats,

a diferència del culte capitolí (Bianchi, 1950, 411-412). Englobava tot els grups

ètnics dins l'Imperi sota una sola unitat política, basada en el poder personal de

l'emperador (Lozano i Alvar, 2009, 427-429). Des d'aquest punt de vista, els dos

cultes no entren en con�icte, ja que les seves característiques i motivacions no es

solapen.

L'ædicula ja analitzada14, que forma part del projecte constructiu del Templet

I, podria tenir també relació amb el culte imperial. Un element popular a la Roma

republicana i alt-imperial eren les ædiculæ dedicades als Lares Compitales, i que

estaven situades a les cruïlles de vies de circulació o nus viaris, anomenats compita,

pel que aquestes capelles eren anomenades també compita (Mavrojannis, 1995, 107-

115; Pisani Sartorio, 1998; Stek, 2008). Constituien el centre de les celebracions

veïnals anuals de les Compitalia, que eren un event molt popular (Scholz, 2003, 676).

De fet, durant la República es convertiren en un focus de con�ictivitat, pel que foren

prohibides el 64 aC, i posteriorment restaurades per Augustus (Pisani Sartorio, 1998,

66, 68-69). Exemples d'ædiculæ dedicades a aquest culte són el Compitum Acilii a

Roma (Colini, 1961-1962, 150, 155; Richardson, 1992, 98), el probable Compitum

dels Lares Præstites a l'entrada de la casa de les Vestals, que ja hem esmentat

(Coarelli, 2003, 105), i el Compitum dels Hermaistai a Delos (Mavrojannis, 1995,

115-119).

12Cf. apartat 5.6, pàgina 278.
13Aquesta circumstància canviaria durant l'Imperi, ja que es construiren Capitolia a tot tipus

de ciutats, i el culte s'estengué especialment a l'Africa (Bianchi, 1950; Castagnoli, 1958-1966, 328;

Barton, 1982, 260; Castagnoli, 1971-1994, 874).
14Cf. apartat 6.3.3, pàgina 304.
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Aquesta ædicula es troba en una àrea que, tal com ja hem defensat, podem

quali�car de transicional15, i que comunicava la plaça del forum amb alguns carrers

i edi�cis adjacents. Això dóna a aquesta àrea una funció de cruïlla, pel que podem

proposar que l'ædicula estàs dedicada als Lares Compitales. No s'ha trobat cap

inscripció que indiqui aquesta atribució, però sí que en les excavacions antigues es

trobaren en aquesta àrea (al nord de la parcel·la de Ca'n Reinés) algunes estàtues

de bronze de petites dimensions que representen els déus Lares (Portela, 1984, 171;

Pozo, 1989, 68-69). Emprarem, doncs, la fórmula �ædicula-Compitum� per designar

aquesta estructura.

Durant el regnat d'Augustus, el culte als Lares Compitales es recuperà o�-

cialment (ca. 7 aC), i fou vinculat al Genius Augusti, pel que foren anomenats

d'aleshores ençà Lares Augusti (Pisani Sartorio, 1998, 69; Scholz, 2003, 677). El

lligam amb el culte imperial, doncs, sembla clar. L'antiga celebració dels Com-

pitalia on es retia culte als Lares Compitales era molt popular. Celebrat per les

classes baixes, era una festivitat veïnal, i és per això que era important vincular-la

l'emperador (Pisani Sartorio, 1998, 68-69; Scholz, 2003, 677). Després d'haver estat

prohibits dues vegades al llarg del segle I aC, degut als con�ictes que s'hi generaren

(Pisani Sartorio, 1998, 68-69), hi va haver una renovació d'aquest culte a Roma en

època d'Augustus, tal com demostren diverses troballes (Colini, 1961-1962; Panella

i Zeggio, 2004, 83-84; Zeggio i Pardini, 2007, 12, 14). L'ædicula-Compitum de Po-

llentia es va construir com a part del grup edilici del Templet I durant l'Alt Imperi,

i la seva dedicació als Lares Compitales prèn sentit dins el context del culte imperial

a què devia estar dedicat el Templet I.

6.5 Cronologia

Comptem amb diversos elements que ens poden ajudar a establir la datació de

la construcció del Templet I. El rebliment (UE 6956) de la trinxera de fonamentació

15Cf. apartat 4.5.1.1, pàgina 240.
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(UE 6958) del mur est no aportà materials que permetessin una datació, però l'estrat

que cobria ambdues UE's (6956 i 6958) contenia fragments d'àmfora Pascual I, que

es data entre el 40 aC i el 60 dC (Rivas et alii , 2010 inèdit). A més, el paviment que

s'estén al sud es construí al mateix temps que el Templet I com a part d'un conjunt

monumental unitari, i ha estat datat entre el �nal del segle I aC i el 60 dC, gràcies a

la presència de fragments de ceràmica de cuina africana Ostia II i d'àmfora Pascual

I (UE 6916=6217) (Rivas et alii , 2010 inèdit). La datació del temple a principis del

segle I dC ja s'havia proposat prèviament (Or�la, 2000a, 144), el que sembla una

datació plausible a la llum de les noves troballes que acabem d'esmentar.

Pel que fa a la data de destrucció de l'edi�ci, es va proposar que els seu

desmantellament començà a �nals del segle I aC (Equip Pollentia, 1994, 217; Or�la

et alii , 1999a, 110; Or�la, 2000a, 144), però no es va aportar cap prova que suportàs

aquesta a�rmació, pel que aquest extrem està avui en dia en revisió (Or�la et alii ,

2006b, 137), tal com ja hem indicat.

Figura 6.11: Proposta de restitució del Templet I dins l'àrea transicional.
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Capítol 7

El Templet II

El costat sud de l'àrea transicional que hem de�nit prèviament1 està ocupat

per una estructura de 10.30 m en sentit est-oest i 7.37 nord-sud (Figura 7.2). Les

primeres restes que es varen descobrir pertanyents al Templet II va ser la motllura

del mur sud, el 1982 (Arribas i Tarradell, 1987: 127-129). La resta de l'edi�ci es va

excavar entre 1983 i 1991. Com també ha succeït amb la majoria de les estructures

de Pollentia, les restes han sofert l'espoli, i han estat alterades per una sèrie de

sepultures de la necròpoli tardana o alt-medieval, moltes de les quals, en aquest cas,

s'excavaren als murs de l'edi�ci.

Les restes que es poden observar (Figura 7.1) formen una mena de basament

o podium d'uns 42 cm d'altura, amb una motllura en cyma reversa als costats est,

sud i oest, i una canal de pedra que circula pels costats sud i est. L'interior està

compartimentat en dos àmbits quadrangulars per un mur en sentit nord-sud. A

l'àmbit a l'est s'hi va poder documentar un rebliment de pedres planes, mentre

a l'àmbit oest es van trobar les trinxeres de fonamentació que tallaven un nivell

d'argila, encara que no es varen trobar materials que permetessin la datació del

moment de construcció. Per construir aquest edi�ci es reutilitzaren una sèrie de

blocs i elements arquitectònics (Equip Pollentia, 1994, 127; Cau i Chávez, 2003, 34;

Or�la et alii , 2006b, 137). Al sud, part de l'edi�ci es suporta en un retall realitzat a

1Cf. 4.5.1.1, pàgina 240.
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la cara nord del mur estructura 190, de carreus grans de marès, que té alguns blocs

encoixinats a la cara sud (Or�la et alii , 2004: 10-11; Or�la et alii , 2006a: 106-107).

S'han trobat algunes restes d'estructures prèvies sota el Templet II, com un mur en

sentit est-oest a l'àmbit est, o un mur nord-sud a l'àmbit oest.

Figura 7.1: El Templet II vist des de l'est.

7.1 Estructura

La façana oest Templet II es superposa parcialment a una mena d'enllosat

d'1.20 m d'amplada que discorre enfront de la façana (Figura 7.1), construit amb

grans lloses de marès d'uns 12-18 cm de gruix. L'interior del mur d'aquesta façana,

en canvi, es fonamenta en un nivell de pedres mitjanes d'uns 20 cm de potència, de

forma irregular.

El basament que actualment es conserva consta de dues parts diferenciades

(Figures 7.1 i 7.2). D'una banda, una �lera de grans blocs de marès, d'uns 20 cm
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Figura 7.2: Planta del Templet II.

d'altura, amb un bisellat als costats oest i nord, de manera que fa una pendent

ascendent cap a l'edi�ci. Aquest bisellat es conserva complet al costat oest i parcial

en un tram de 3,50 m a la façana nord (des del cantó nord-oest). Als costats sud i

est de l'edi�ci, aquesta base prèn la forma de grans carreus de marès en els que ha

estat practicada una canal de 25-27 cm d'amplada, que discorre paral·lela al podium
al llarg de les façanes sud i est (Figura 7.3).

Sobre aquesta primera �lera s'en superposa una altra de 22 cm d'altura, amb

els costats de�nits per carreus grans, amb una motllura en cyma reversa rebaixada,

a les façanes est, sud i oest. L'amplada dels carreus varia entre els 43 i 56 cm,

tot i que l'acabat irregular de les cares internes dels carreus pot estar indicant

que en un primer moment s'hi superposaria algun element que amagués aquesta

irregularitat, molt probablement el podium del temple. Les dimensions en planta

d'aquesta �lera del podium són de 9.26 m en sentit est-oest, i 4.92 nord-sud. No
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Figura 7.3: Canal per a l'evacuació d'aigües pluvials al costat sud del Templet II.

cobreix completament, doncs, la primera �lera del basament, sinó tan sols la part

sud (Figures 7.1 i 7.2).

L'interior de l'edi�ci està compartimentat en dos àmbits (Figura 7.2), l'àmbit

1 a l'oest, de 2.65 m en sentit est-oest i 2.84 nord-sud, i l'àmbit 2, de 2.88 m est-oest

i 2.81 nord-sud. Estan separats per un mur de pedres mitjanes i irregulars de marès,

de 0.72 m d'amplada. El conjunt d'aquests dos àmbits no es troba centrat en l'eix

nord-sud de l'edi�ci, sinó que tendeixen al costat est, deixant a l'oest un espai d'1.54

m, i a l'est un de 0.88 m.

Al nord, es superposa a la primera �lera una altra, diferenciada de la resta

pel seu acabat i disposició, i sembla construida independentment del cos de l'edi�ci

(Figura 7.2). Només es conserva en un tram de 2.00 m a l'angle nord-oest de l'edi�ci.

Presenta una sèrie d'ori�cis a la superfície, de diàmetres diferents (14 cm el del sud-
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oest, 20 cm els sud-est i nord-est, i 5 cm el central), disposats formant una �L�, si

bé n'hi podria haver un altre al carreu que manca a l'angle del basament. Al seu

est hi ha les restes d'una altra estructura de petites dimensions que analitzarem més

endavant.

Posteriorment a la construcció de l'edi�ci, s'excavà un forat circular, d'apro-

ximadament 1.40 m de diàmetre, sobre la façana oest. Retalla tant el basament

com les lloses front a l'edi�ci, i la seva excavació l'any 2003 (Or�la et alii , 2003

inèdit) corroborà que no es tractava d'un pou. es pot tractar, doncs d'algun forat

per a un arbre. El Templet II fou també afectat en època tardana o altmedieval

per la necròpoli que ocupà el forum. Així, trobem sepultures sobretot a la meitat

sud i a l'est, retallant els murs del basament i la canal en diversos punts (Arribas i

Tarradell, 1987: 135-136). El forat d'arbre que acabem d'esmentar podria estar �ns

i tot relacionat amb aquesta necròpoli.

7.2 Alçat: reconstrucció

De manera semblant al Templet I, l'estat de conservació del Templet II, sobre-

tot pel que fa a la manca de restes d'un hipotètic alçat arquitectònic per sobre del

basament, fa difícil la interpretació de l'edi�ci (Arribas i Tarradell, 1987: 129). Des

d'un inici, tal com indica la nomenclatura, fou considerat un templet, amb un pro-

naos a l'est d'1 m de profunditat, i una cella de 3 m, aparentment deixant de banda

les estructures situades l'est (àmbit 2). Es considera que la canal recolliria l'aigua

pluvial del sostre de l'edi�ci (Equip Pollentia 1994b: 217; Mar i Roca, 1998: 110).

Es proposa, en aquest cas, la reconstrucció com a temple tetràstil o dístil in antis

(Arribas i Tarradell, 1987: 127-129; Equip Pollentia 1994b: 217; Mar i Roca, 1998:

110; Or�la i Arribas, 1997: 64; Or�la et alii , 1999a: 111; Or�la, 2000a: 58; Or�la,

2004: 173). Recentment, junt amb la revisió de la datació de l'edi�ci, s'ha plantejat

també la revisió de la interpretació de la seva funcionalitat i reconstrucció. Així, a

la possible identi�cació amb un temple s'hi ha afegit la hipòtesi d'un nymphæum,
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Figura 7.4: Seccions longitudinal i transversal del Templet II.
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donada l'existència de la canal que percorre al seu sud i est, que implicaria certa

relació de l'edi�ci amb l'aigua (Cau i Chávez, 2003: 35; Or�la, 2004: 173; Or�la et

alii , 2006b: 137).

7.2.1 Podium

Tot i que no hi ha restes d'un possible podium, la reconstrucció que es dedueix

dels paral·lels, fa pensar que el temple comptà amb aquest element, ja que la relació

d'aquest amb un pòrtic que se li adossa al nord aconsella que el temple assolís

una certa altura per tal de mantenir una composició unitària amb el dit pòrtic,

pel que probablement comptaria amb un podium. Seguint el raonament emprat

per proposar la restitució del podium del Templet I2, amb una motllura de 20 cm

d'altura, el podium arribaria a una alçada d'uns 80 cm.

7.2.2 Motllures

Les motllures que presenta el temple són en cyma reversa, el mateix tipus

que hem analitzat pel Templet I. Tot i que tenen per�ls sensiblement diferents,

ja que les del Templet II són molt més rebaixades (Figura 7.5), les consideracions

cronològiques són les mateixes que per les motllures del Templet I3. Els paral·lels
més propers que podem trobar es situen entre el segle II aC i l'inici de l'Alt Imperi,

amb els darrers exemples en època d'Augustus i de Caligula. Els més remarcables

són les motllures de l'altar del temple C de l'àrea Sacra de Largo Argentina, a Roma

(175-150 aC) (Shoe, 1965, 159-160, làmina L.11), les del temple A de la mateixa

àrea (segona meitat del segle II aC) (Shoe, 1965, 159, làmina LI.1), del temple del

decumanus (Reg. II, Is. IX, 4) a Ostia (80-50 aC) (Shoe, 1965, 160; Pensabene,

2007, 120-121), i ja en època imperial les del temple menor del forum augustal,

també a Ostia (Pensabene, 2007, 125-126).

2Cf. apartat 6.2.1, pàgina 296.
3Cf. 6.2.2, pàgina 296.
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Figura 7.5: Motllures inferiors del podium del Templet II.

7.2.3 Escales

Pel que fa a l'accés al temple, la situació torna a ser similar a la del Templet I,

ja que no trobem evidència d'escales a la cara oest on, suposadament, es trobaria la

façana principal. A més, en aquest costat hi trobem també la motllura, que fa difícil

que aquí hi hagués unes escales. D'altra banda, les possibles escales es podien situar

al costat nord, corresponent a una petita estructura molt mal conservada (Figura 7.2,

A2), que analitzarem més endavant. No es pot descartar que, de manera semblant

al Templet I, el Templet II no tingués escales permanents, i que l'accés a la part

superior del podium es fes mitjançant escales provisionals.

7.2.4 Alçat

La proposta d'alçat que s'ha donat pel Templet II a la bibliogra�a anterior

ha estat la d'un temple dístil o tetràstil in antis, amb un pronaos d'1 metre de

profunditat i una cella de 3 m. (Equip Pollentia, 1994, 127; Or�la i Arribas, 1997,

64; Or�la et alii , 1999a, 111).

320



Urbanisme i arquitectura pública a la ciutat romana de Pollentia...

Els paral·lels clars més propers per a aquest edi�ci els trobem a Emporiæ, i es

troben al costat nord de la plaça del forum (temples �1�, �2�, �5� i `6`�). S'ha proposat

que foren construits en el segle I dC com a temples tetràstils, i la troballa d'algunes

inscripcions ha permès saber que alguns estaven dedicats a Roma i Augustus i a la

deessa Tutela (Aquilué et alii , 1984, 109, 132-133, 141). Especialment la planta del

Temple 2 d'Emporiæ és semblant a la del Templet II de Pollentia.

Tal com succeeix amb el Templet I, no s'han pogut identi�car elements arqui-

tectònics atribuibles a l'alçat del Templet II. Per aquesta raó, la proposta d'alçat es

suportaràn en gran part, en la descripció del temple dòric-toscà de Vitruuius (IV,3).

Si seguim els paràmetres ja emprats pel Templet I4, amb els 4.30 m d'amplada de

la façana del Templet II, la façana d'aquest edi�ci faria uns 3.23 m d'altura (Figura

7.6). A aquesta mesura hi hem d'afegir l'altura del podium que, com ja hem esmen-

tat, seria necessari per a què el temple assolís certa altura en relació als elements

circumdants. La distància entre les columnes dels angles seria de 4.20 m, el que,

com en el cas del Templet I, fa difícil que l'entaulament i el frontó poguessin ser

suportats per un sol arquitrau. Serien necessàries, doncs, dues columnes més per

sostenir els elements superiors de la façana, convertint-la en aquest cas en tetràstila.

Pel que fa a la resta del temple, la part oest, de 2.65 x 2.84 m, pot ser inter-

pretada com un pronaos situat darrere la columnata frontal. Des d'aquest àmbit

s'accediria a la part est, de dimensions gairebé idèntiques (2.88 x 2.81 m), i que seria

la cella, una estança delimitada per murs i amb accés des de l'oest.

El pronaos podria haver estat �anquejat per antæ, tal com ha estat suggerit

per alguns autors (Equip Pollentia, 1994, 217; Or�la et alii , 1999a, 111), encara que

també podria tenir els costats oberts, amb columnes intermitges entre la façana i

la cella. Aquesta solució seria especialment convenient si tenim en compte que el

temple no comptava amb escala d'accés frontal i que, com ja hem argumentat, un

dels dos elements construits que se li adossen a la cara nord podria ser una escala

d'accés lateral.

4Cf. apartat 6.2.5, pàgina 299.
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Figura 7.6: Hipòtesi de reconstrucció del Templet II.

7.2.5 La canal d'aigües pluvials

Als costats est i sud del Templet II hi trobam, com ja hem comentat, una canal

de pedra per a la recollida d'aigües (Figura 7.3). Es tracta d'una sèrie de blocs en

els què es va esculpir una secció de cilindre còncava, i la seva funció era la de

recollir les aigües pluvials del voladís que es devia situar just a sobre. Casos similars

d'aquests dispositius els trobem en moltes ciutats romanes, com per exemple sota

els pòrtics del forum de Cosa (Toscana), o a les terrasses del santuari de la Fortuna

Primigenia de Præneste (Laci). En el cas del Templet II de Pollentia, sostenim que

aquesta canal era especialment necessària, ja que es troba en un espai estret (0.50

m) entre el templet i els edi�cis circumdants pel sud i per l'est. Probablement, la

falta d'algun sistema per drenar l'aigua hauria provocat acumulació d'aigua i molta

humitat en aquest indret. Des d'aquest punt de vista, el canal adquireix una raó de

ser merament funcional.
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7.3 Elements relacionats amb el Templet II

Al costat nord del Templet II trobem el que podem identi�car com dues es-

tructures associades a l'edi�ci (Figura 7.2, pàgina 315, A1 i A2). Es construiren en

la mateixa plataforma, i forment part, per tant, del mateix projecte constructiu. Es

tracta de dues petites plataformes, una a l'oest (A1), que fa 1.40 x 2.10 m, orientada

est-oest, i una a l'est (A2), que fa 1 x 2 m. A l'est d'aquestes, i al nord del Tem-

plet II, trobem una sèrie de basaments de columna i d'un pilar, que ens indiquen la

presència d'un pòrtic (Figura 7.2, elements indicats amb la lletra B).

7.3.1 Monuments adossats al nord

El primer dels elements adossats al nord (Figura 7.7, A1) està construit amb

blocs esquadrats de mita mitjana, i presenta com a mínim tres ori�cis de 15 cm de

diàmetre. Probablement n'existí un quart, formant en conjunt un rectangle, però

el robatori d'un dels blocs no ha permès la seva preservació. Un forat més petit es

pot apreciar entre dos dels majors. La funció d'aquests ori�cis fou probablement la

d'allotjar alguna estructura de fusta com ara una barana per protegir un element

decoratiu o una escultura. La plataforma a l'est, més mal conservada, està cons-

truida amb pedres petites, i degué tenir una funció similar. Aquestes plataformes

pogueren allotar diferents decoracions o texts públics com notícies, lleis, preus, pesos

i mesures. Uns elements similars es trobaren a la ciutat de Cosa i són interpretats

des d'aquest darrer punt de vista (Brown, 1980, 41-42; Brown et alii , 1993, 128

i especialment 132, �gura 51; Etxebarria, 2008, 121-122). Considerem que aquests

elements formen part de la primera fase constructiva del Templet II, ja que, al menys

el de l'oest, està construit sobre la mateixa plataforma que el templet.

La plataforma de l'est (A2) podria haver estat també una escala d'accés a la

part superior del podium del Templet II. Justament, la seva factura sembla indicar

que tenia una funció diferent a la de la plataforma a l'oest. El mal estat de conser-

vació d'aquest element no ens permet aproximar-nos més a la seva funció original,
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Figura 7.7: Plataforma al nord del Templet II.

si bé la seva llargada �2 m� seria su�cient com per estendre una sèrie de graons

que assolissin l'altura del podium.

7.3.2 Pòrtic al nord

A l'est d'aquestes petites plataformes podem identi�car una línia de pòrtic

(Figura 7.2, lletra B)., de la que es conserven dues bases de columna (nord) i una

de pilar (sud). Aquest pòrtic es suportava en l'edi�ci que limita l'àrea transicional

per l'est. Arribava al mur nord del Templet II, on acaba amb un pilar amb una

lesena a la seva cara nord, el que ens està indicant que el pòrtic acabava en aquest

punt. Va ser construit, doncs, tenint en compte la presència del Templet II, pel

que possiblement es varen construir a l'ensems, o amb posterioritat, però difícilment

abans.

Les bases de les columnes tenen una forma poc comuna (Figura 7.8). Con-

sisteixen en un bloc paral·lepipèdic inferior de 15 cm d'altura, sobre el que s'en

superposa un de 25 cm d'alt. Damunt aquest va col·locat el primer tambor del fust.

Aquesta disposició no segueix cap dels ordres clàssics coneguts, i es tracta probable-
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ment d'una solució local per tal de crear columnes simples que no requereixin tanta

destresa com els ordres clàssics. D'altra banda, tot i aquest aspecte rústic, se'ls va

donar un acabat enlluït, del que encara se'n moden observar algunes restes.

Aquest pòrtic hauria cobert, com a mínim, l'angle entre el Templet II i l'edi�ci

a l'est. Possiblement continuaria cap el nord, però la zona encara no ha estat

excavada. Seria arriscat proposar una cronologia, ja que no s'han excavat encara

els nivells de fonamentació de les columnes i del pilar, si bé la relació que guarda

aquesta estructura amb el Templet II ens porta a pensar que formen part d'un

mateix conjunt pertanyent a una sola fase.

Figura 7.8: Base de columna del pòrtic al nord del Templet II.

7.4 Identi�cació del culte

Tot i que l'edi�ci va ser interpretat com un temple poc després de la seva

troballa, no es va proposar cap advocació �ns temps després. Aquesta circumstància

s'entén si tenim en ment el mal estat de conservació de l'edi�ci, però, sobretot,

325



Bartomeu Vallori Márquez

l'escassetat d'elements epigrà�cs que puguin donar alguna pista pel que fa a la

dedicació del temple.

L'única proposta que s'ha fet prèviament ha estat la d'una interpretació com

un nymphæum. Aquesta parteix de la suposada relació d'aquest edi�ci amb l'aigua,

donada la presència de la canal de pedra que circumda el temple pels costats est

i sud (Cau i Chávez, 2003, 35; Or�la, 2004, 173; Or�la et alii , 2006b, 137). Com

acabem d'esmentar, aquesta canal seria probablement més aviat funcional, i tindria

l'objectiu de drenar tota l'aigua de l'estret espai entre el Templet II i els edi�cis a

l'est i al sud, pel que l'edi�ci en si no tindria una especial relació amb l'aigua. A més,

no s'ha trobat cap altre tipus d'estructura hidràulica relacionada amb l'edi�ci, ni

pel que fa a conduccions, ni pel que fa a morter hidràulic relacionat amb contenidors

d'aigua.

Així, doncs, la dedicació del Templet II romàn encara sense resoldre. La seva

situació topogrà�ca, just al costat del Capitolium, el deixa en una condició semblant

a la del Templet I, que hem interpretat com de culte imperial5. A més, ambdós

templets formen part d'un percors que condueix de la plaça del forum cap al nord.

Així, podem proposar una dedicació al culte imperial, en qualsevol de les seves

formes, a través de la seva situació topogrà�ca, si bé aquesta proposta és merament

una hipòtesi de treball. La presència d'alguns fragments epigrà�cs relacionables amb

dedicatòries a emperadors podria reforçar aquesta hipòtesi, com per exemple una

trobada a la cala al nord del Templet II, i datada en el segle III dC (Sánchez León,

2008, 356-357).

7.5 Cronologia

Tot i la manca de datació arqueològica inicial, s'ha considerat de vegades que la

construcció del Templet II pugui datar d'un moment posterior a Augustus (Doenges,

2005a, 17) o, amb uns marges cronològics més amples, del segle I dC (Or�la, 2000a:

5Cf. apartat 6.4, pàgina 305.
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144); en aquest moment és quan es duen a terme algunes reformes importants al

forum, com és la construcció del Templet I6 (Equip Pollentia 1994b: 217; Or�la i

Arribas, 1997; Or�la et alii , 1999a: 110; Or�la, 2004: 172), molt proper al Templet

II.

Posteriorment, però, s'ha reconsiderat aquesta datació, a tenor dels resultats

de les excavacions a l'entorn del Templet II, sobretot pel que fa a la cala �A l'Est del

Capitoli�, que ha documentat diversos paviments de marès i argamassa adossats a

l'oest de l'edi�ci, datats en els segles III (UE 6324) i IV dC (UE's 6287, 6254 i 6310)

(Rivas et alii , 2005 inèdit; Cau i Chávez, 2003: 34). La informació proporcionada per

les excavacions no és en cap cas concloent pel que fa a la data de construcció, però

s'ha suggerit que possiblement tingués lloc en el segle III dC (Cau i Chávez, 2003:

34; Or�la, 2004: 173; Or�la et alii , 2006b: 137). L'edi�ci està en funcionament, amb

tota seguretat, durant el segle IV, donada la seva relació amb el paviment construit

en aquesta època .

Es pot de�nir, a més, un t.p.q. a partir d'altres elements. Els murs sud

(UE 227) i central (UE 9) es construiren en una trinxera de fonamentació (UE

15) que es reblí amb ceràmica indígena a mà (UE 14). Aquest tipus ceràmic és

indicatiu, en general, de dates primerenques a la ciutat, encara que no és de�nitori.

D'altra banda, el fet que la canal de pedra es suporti en el mur estructura 190

(Figura 7.4) ens indica que el temple és seqüencialment posterior a dit mur, que

ha estat datat en el segle I aC (Or�la et alii , 2004, 254-255). Per la seva banda,

els materials reutilitzats consisteixen en fragments d'arquitrau i de cornisa, alguns

d'aquests amb motllures realitzades amb argamassa. Els pocs paral·lels que hem

pogut trobar per a aquests suggereixen una datació a principis de l'Alt Imperi8

6Cf. apartat 6.5, pàgina 311.
7Ens referirem a les UE's que apareixen als diaris d'excavació del Templet II, que no corresponen

amb la numeració general del jaciment.
8Les petites dimensions d'aquests elements, com els tambors de columna reutilitzats o els ar-

quitraus, podrien haver format part d'un sol monument que seria desmuntat per a construir el

Templet II. L'estudi complet d'aquests elements requeriria el desmuntatge de part del Templet II,

empresa fora del projecte de recerca d'aquesta tesi. Donada la datació que hem pogut apuntar,
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(Augustus-Tiberius) (de la Barrera, 2000, no 47 i 48). Com hem vist9, les motllures

en cyma reversa (Figura 7.5) es realitzaren a l'àmbit hispànic, com a tard, durant el

regnat d'Augustus, mentre a la resta del Mediterrani occidental aquest tipus havia

estat substituit per la cyma recta. Les motllures del Templet II podrien haver estat

fabricades per a aquest edi�ci, però podrien ser també reutilitzades, ja que només

cobreixen tres costats de l'edi�ci. Donat que els materials es poden reutilitzar poc

després de la seva fabricació per multitud de causes, com ara errors de forma, de

fabricació o ruptura, podem de�nir un t.p.q. primerenc en la primera meitat del

segle I dC.

Aquestes observacions ens porten a establir una forquilla cronològica per al

Templet II d'entre la primera meitat del segle I dC i principis del segle IV dC. Des

d'aquest punt de vista, ambdues propostes de datació �la del segle I dC (Or�la,

2000a, 144; Doenges, 2005a) i la del segle III dC (Cau i Chávez, 2003, 34; Or�la,

2004, 173; Or�la et alii , 2006b, 137)�, són possibles. A la llum dels paral·lels que
hem trobat, ens inclinem més bé per una datació de la construcció en el segle I dC.

seria plausible relacionar aquests elements amb el Compitum que hem proposat a l'apartats 6.3.3,

pàgina 304, i6.4, pàgina 310.
9Cf. apartat 6.2.2, pàgina 296.
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Capítol 8

La plaça del forum i els seus

monuments

8.1 Espai públic: la plaça

L'espai obert de la plaça del forum de Pollentia s'estén al sud del Capitolium,

i ha estat parcialment excavat (Figures 8.1 i 8.2). La seva amplada (est-oest) ens

és encara desconeguda, com hem vist anteriorment1. És possible, de tota manera,

que l'amplada de la plaça variàs al llarg del temps (Or�la et alii , 2004, 254), i ac-

tualment coneixem la que està en relació a la construcció del Templet II, fent 25.7

m d'amplada entre aquest edi�ci i el pòrtic de la Insula 01, mentre que la llargada

(nord-sud) només s'ha descobert en uns 15 m (Arribas i Tarradell, 1987, 124-125).

Aquesta zona s'excavà en la seva major part als inicis dels anys '80 (sobretot les

campanyes 1980-1982), però posteriorment només ha estat objecte d'alguns treballs

molt puntuals2. La plaça allotja diverses estructures menors, principalment pedes-

tals i altres monuments. Tan sols coneixem els situats a la part nord-oest de la plaça,

l'Edicle 1, l'Edicle 2 i l'Edicle 3, ja que la resta només està excavada super�cialment

1Cf. apartat 4.5, pàgina 223.
2Ens referim a l'excavació portada a terme l'any 2000 a l'oest de l'Edicle 2, entre aquest i una

estructura tardana.
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i una sèrie d'estructures tardanes impedeixen veure restes anteriors.

Figura 8.1: Sector excavat de la plaça del forum amb els monuments identi�cats.

Diversos estudis sobre l'urbanisme de Pollentia han proposat restitucions de

la planta d'aquesta plaça3, entre les que podem destacar la d'unes proporcions 2:3

(26 x 38 m), amb el Capitolium com a eix de simetria (Arribas i Tarradell, 1987,

125; Or�la et alii , 2004, 10; Doenges, 2005a, 13), i la de proporcions 5:12 (145 x 348

peus romans), en què el Capitolium estaria en una posició asimètrica respecte a la

plaça (Or�la et alii , 2004, 255-256; Or�la et alii , 2006a, 107). També es contempla

la possibilitat d'unes proporcions 1:2 (145 x 290 peus romans) (Or�la et alii , 2004,

256; Or�la et alii , 2006a, 107).

A la zona al sud del Capitolium s'hi documentaren dos paviments sense data-

ció, i de caràcter més o menys perible, formats per petites pedres i argila (Doenges,

2005a, 18). No s'hi ha trobat, però, cap paviment de lloses (Arribas i Tarradell,

3Aquest tema l'hem desenvolupat a l'apartat 4.5, pàgina 223.
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Figura 8.2: Vista general de la plaça del forum on podem veure els monuments i les

construccions tardanes.

1987, 125), a diferència de l'àrea que hem de�nit com a transicional4, a l'est del

Capitolium. Tot i això, el fet de que la plaça no hagi estat excavada en tota la seva

potència fa que no es pugui descartar que existeixin altres pavimentacions en estrats

inferiors.

Els monuments que analitzarem seguidament es concentren a l'angle nord-

oest del que coneixem de la plaça, i es tracta dels Edicles 1, 2 i 3 (Figura 8.1).

Cap d'aquests ha estat datat estratigrà�cament amb seguretat, si bé tenim alguns

elements que ens poden ajudar a fer una aproximació, tant estratigrà�cs com formals.

És possible que a la zona al sud-est del Capitolium s'hi trobassin altres monuments

similars a aquests, i que les construccions més tardanes que s'hi han identi�cat

hagin afectat a la seva conservació (Moreno, 2009-2010, 373; Moreno i Or�la, en

premsa, 373), o que simplement les hagin amortitzat i no ens permetin apreciar-ne

les restes. En qualsevol cas, l'excavació completa d'aquesta àrea ajudaria a de�nir

aquest extrem.

4Cf. apartat 4.5.1.1, pàgina 240.
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El coneixement que tenim d'aquesta plaça està molt condicionat per la ins-

tal·lació, en època tardana o alt-medieval, de la necròpoli que comportà un canvi

d'ús radical d'aquest espai. S'han pogut documentar estrats datats en el segle IV-

inicis del V (UE 6245), i en el VII (UE's 6185 i 6132) (Rivas et alii , 2005 inèdit), que

són retallats per les sepultures. La necròpoli afecta tot l'espai de la plaça (Figura

2.25, pàgina 151) (Arribas i Tarradell, 1987, 135-136; Navarro, 1988, 36; Or�la et

alii , 1999a, 115; Or�la, 2004, 180), i les tombes s'excaven �ns i tot en estructures

com són els diversos edicles, estenent-se també cap els templets I i II. La seva datació

no està encara esclarida, però els materials apareguts en els estrats on es retallen

algunes tombes ens donen un t.p.q. del segle VII dC. A més, és possible que tingui

vàries fases (Or�la et alii , 2005, 348).

8.2 Edicle 2

L'Edicle 2 (Arribas i Tarradell, 1987, 125), també anomenat �Estructura III�

en algunes publicacions (Equip Pollentia 1994b, 217), es troba al sud-oest del Ca-

pitolium (Figures 8.1 i 8.4). Es tracta d'una plataforma de planta rectangular,

l'aspecte més de�nitori de la qual és la seva orientació, diferent de la de la majoria

d'estructures de la ciutat, orientades nord-nord-oest�sud-sud-est. Com hem vist

anteriorment5, i tornarem sobre aquesta qüestió més endavant, aquesta caracterís-

tica ha estat la més rellevant a l'hora d'interpretar l'estructura. Les seves mides

màximes són de 3.50 m en sentit est-oest, i 5.25 m nord-sud. Tot i que se'n conserva

la planta completa, gran part de l'alçat ha desaparegut, i a més fou afectat per la

necròpoli que ocupà posteriorment el forum, excavant-s'hi al menys quatre sepultu-

res. Tot i això, l'estructura original es pot deduïr de les restes existents. Avui en dia

es pot veure una base rectangular sobre la que es superposen dues �leres de carreus

de manera escalonada. Centrades en la cara oest, i ja fora de l'estructura principal,

té dues lloses allargades de marès, cadascuna d'uns 2 x 0.25 m.

5Cf. apartat 4.3, pàgina 200.
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Figura 8.3: Planta dels edicles 1, 2 i 3.
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Figura 8.4: Edicle 2, vist des del nord.

8.2.1 Fonamentació i estructura

Els fonaments de l'estructura estan fets a base d'un nivell poc potent de frag-

ments de marès de mides irregulars, que es superposen directament sobre estrats

anteriors. Sobre aquests es construí la base de l'estructura (pis 1) (Figures 8.4, 8.5 i

8.6), de 3.07 x 5.48 m, el perímetre de la qual està fet amb carreus de marès escairats

i de grans dimensions, amb una altura constant al voltant d'uns 26 cm. Per la part

interior tenen un acabat irregular, i la part central de la base és reblerta de lloses

de marès de geometria irregular (Figura 8.6) que arriben a la mateixa cota que els

carreus de la vora, formant tot aquest pis 1 un conjunt pla i unitari.

Sobre la primera �lera de carreus, s'en superposa una altra (pis 2) (Figures 8.4,

8.5 i 8.6), amb les mateixes dimensions en sentit nord-sud, però un poc més curta

en sentit est-oest, 3.32 m. Es sitúa, doncs, centrada respecte a la base, i formant

un escaló d'uns 8 cm a est i oest. El sistema constructiu és el mateix que el de la

base: una �lera de carreus escairats de marès cobreix els costats, amb una altura

entre els 18 i els 23 cm, i la part central està reblerta amb dues capes de lloses de

marès que arriben a la mateixa cota que els carreus (Figures 8.5 i 8.6). Aquest pis
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Figura 8.5: Edicle 2, secció oest-est.

2 es conserva en els costats nord, oest i uns 2 m de l'est, havent desaparegut a la

meitat sud. Culminant l'estructura, sis carreus de marès superposats a la segona

�lera, són les restes d'un tercer pis escalonat (pis 3) (Figures 8.5 i 8.6). Es troben a

la part nord, centrats en sentit est-oest respecte el pis 2, formant un escaló respecte

aquest d'entre 42 i 44 cm a est i oest, i d'uns 40 cm al nord. La seva altura és de

20-22 cm. Les restes conservades d'aquest pis només cobreixen trams del perímetre,

sense que se n'hagi conservat cap cantó. La superfície superior presenta una mena

de repicat que possiblement estaria destinat a la subjecció d'algun altre element en

algun moment. La distància entre aquest repicat i la vora del pis 3 és d'entorn als

40 cm, una mesura molt semblant a l'escaló que fa el pis 3 respecte del pis 2 (Figura

8.5). Aquesta circumstància ens fa pensar que el repicat podria estar destinat a la

col·locació d'una quarta �lera de carreus, també escalonada, si bé cal assenyalar que
la resta de pisos no presenten aquest repicat per a la seva col·locació, i que per tant
es podria correspondre amb l'allotjament d'algun altre element o �ns i tot a una

refacció posterior.

A dos dels angles del pis 2 (nord-oest i sud-oest) s'hi poden observar dues

marques en forma de �L�, (Figura 8.7), que es troben a una distància d'entorn a

40 cm de la vora dels carreus. Per la seva situació, semblen marques de picapedrer

que assenyalen el límit de la �lera o pis superior (pis 3), ja que es poden traçar les

línies hipotètiques que seguiria aquest gràcies a les marques. No se n'han conservat
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per als cantons nord-est i sud-est, ja que els punts on es situarien les marques han

desaparegut, ja sigui per l'espoli dels carreus (cantó sud-est) o per l'excavació d'una

tomba tardana (cantó nord-est). A la primera �lera, hi trobem algunes restes de

línies incises en els carreus, visibles en el costat est i a uns 7 cm de distància de la

vora. Degut al mal estat de conservació, és molt difícil apreciar aquestes traces sense

acudir a alguna tècnica d'enregistrament de superfícies6. Aquestes línies podrien

tenir relació amb la funció de l'Edicle 2, o bé amb la seva decoració. La precisió de

la incisió ens fa pensar que no es tracta de marques de constructor.

Al costat oest, com ja hem assenyalat, s'hi situen dues lloses de planta rectan-

gular allargada (Figura 8.8), de 2 m en sentit nord-sud i 0.25 m est-oest cadascuna.

La seva cota màxima està uns 10 cm per sota de la del pis 1.

L'Edicle 2 és, doncs, un monument singular d'estructura escalonada, amb un

tractament constructiu diferenciat. D'una banda, els pisos es construeixen indepen-

6Seria interessant realitzar un mapeig de textura polinomial (PTM, polynomial texture map-

ping) d'aquest monument, per tal de tenir una imatge on poguem apreciar traces com la que acabem

d'esmentar, i que són difícilment apreciables a simple vista degut al mal estat de conservació.

Figura 8.6: Edicle 2, vist des del sud.
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Figura 8.7: Marca de picapedrer a l'angle sud-oest del pis 2 de l'Edicle 2.

Figura 8.8: Lloses adossades al costat oest de l'edicle 2.

dentment: tot i que les parts centrals d'aquests, reblertes, no són obra vista, es

construeixen acuradament amb lloses, respectant l'altura del pis i diferenciant-les

del rebliment de la �lera superior (Figures 8.5 i 8.6, límit entre els pisos 1 i 2).

D'altra banda, el marès utilitzat presenta una major compacitat i un gra més �
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que el diferencia del marès utilitzat normalment a Pollentia des del punt de vista

qualitatiu.

8.2.2 Interpretació

La interpretació d'aquesta estructura ha portat a una gran diversitat de pro-

postes, sens dubte degut a la seva ubicació, enmig de l'espai obert de la plaça del

forum i a molt poca distància del límit sud del Capitolium, i a la seva aparent orien-

tació envers el nord geogrà�c. Les primeres propostes vengueren de la mà d'Arribas

i Tarradell (1987). D'una banda, s'apuntava que fos la base d'una estàtua, que per

les seves dimensions seria de tipus eqüestre, relacionant-la amb la troballa del cap

de cavall de bronze trobat durant les excavacions de 1923 a la �nca de Santa Anna

de Ca'n Costa (Arribas i Tarradell, 1987, 125; Cerdà, 1993, 13; Or�la et alii , 1999a,

109; Or�la et alii , 2000d, 57). Com hem vist7, aquesta estàtua es va trobar a certa

distància del monument, el que di�culta que tinguin relació. D'altra banda, també

es considerava l'opció d'una tribuna d'arengues, en de�nitiva, uns rostra (Arribas i

Tarradell, 1987, 125; Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et alii , 1999a, 109; Doenges,

2005a, 18). Des d'aquest punt de vista, es valorava l'orientació de l'estructura, amb

una cara (est) en direcció a la plaça, on s'hi haurien encabut els potencials oients,

i amb les lloses adossades al costat oest, que es consideraven escales d'accés a la

plataforma. Així, l'orador ascendiria a la plataforma per uns graons des de l'oest, i

es dirigiria al públic situat a l'est.

Aquestes propostes foren desestimades per Parment (1995) i Doenges (2005a)

en favor d'un altar relacionat amb el Capitolium. Segons aquests, l'estructura seria

de dimensions massa petites com per allotjar una estàtua eqüestre de les magnituds

de la que es trobà a Pollentia, i l'orientació, envers el temple capitolí, suportaria la

identi�cació amb una ara construida anteriorment al Capitolium. Proposen com a

paral·lels els casos del Capitolium de Cosa i el temple d'Ara della Regina a Tarquinia

(Parment, 1995, 32-33; Doenges, 2005a, 18; Or�la i Arribas, 1997, 64; Or�la et

7Cf. apartat 2.1.1, pàgina 111.
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alii , 1999a, 109; Or�la et alii , 2000d, 57). Com hem vist8, però, les indicacions

cronològiques amb què comptem no suporten aquesta hipòtesi seqüencial.

Una funció religiosa fou defensada també per Mar i Roca (1998), però des

d'un altre punt de vista, i no tan dependent de la possible relació topogrà�ca amb

el Capitolium. Es proposa, doncs, que l'Edicle 2 hagués estat un auguraculum9,

l'espai on els augures portaven a terme alguns dels seus actes rituals, concretament

l'observació dels signa ex auibus i signa ex cælo. A grans trets, aquest ritual requeria

l'observació del vol i del comportament de les aus (auspicare), per tal de conèixer

el consentiment del déu Júpiter en relació a algun acte que es pretenia realitzar.

Aquest consentiment el desxifrava l'augur a partir dels senyals que percebia durant

el moment del ritual, i que interpretava segons els seus propis coneixements, dels que,

tot i que eren secrets, en sabem alguns a través de les fonts històriques (Linderski,

1986): el sacerdot es situava orientat cap a l'est, designava el camp d'observació o

templum in aëre (e�atio), que era llavors dividit en dues parts d'est a oest establint

la mediana. Així, depenent de la relació amb una o altra part, els signa tenien un

signi�cat positiu o negatiu. L'eix est-oest i l'orientació cardinal tenia, doncs, una

importància cabdal en el ritual augural (Linderski, 1986, 2269-2274; Catalano, 1978,

472; Magdelain, 1990b, 212; Magdelain, 1990a, 198-199).

Així, l'Edicle 2 de Pollentia podria estar relacionat amb rituals d'aquest ti-

pus: l'augur, accedint a l'estructura des dels �graons� situats a l'oest, prendria els

auspicia a sobre de l'estructura. Es presenten com a paral·lels els casos coneguts
de Bantia i Cosa, i no es descarta la possibilitat de que l'estructura amagui al seu

interior el mundus fundacional de la ciutat. Daten l'estructura seqüencialment amb

anterioritat al Capitolium, degut a la seva orientació i a que un auguraculum, pel seu

paper en el ritual fundacional, s'havia d'establir abans que la resta de construccions;

8Cf. apartat 8.2.4, pàgina 346.
9Possiblement fóra més afortunat l'ús del terme �templum augurale�, més genèric, ja que la

utilització de la denominació �auguraculum� en època romana només ha estat localitzat pels dos

templa auguralia originaris de Roma: l'Auguraculum de l'Arx i el del collis Latiaris, al mons

Quirinalis (Coarelli, 1981; 1993, 142-143).
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a més, assenyalen que es troba sota del paviment del forum (Mar i Roca, 1998, 112,

114). Tot i això, tal com Or�la assenyala, s'ha de reconsiderar aquesta seqüència, ja

que l'estructura no es troba per sota, sinó �per damunt del nivell inicial del fòrum�

(Or�la, 2000a, 135, n.70). Això implicaria que l'estructura conservada i coneguda

no seria del moment fundacional de la ciutat, encara que també es contempla que

es tracti d'una monumentalització posterior de l'estructura original.

L'aspecte que tenien els auguracula o templa auguralia no és gaire conegut.

L'únic exemple físic identi�cat amb claretat és el de Bantia (Basilicata, Itàlia) (To-

relli, 1966). S'hi trobaren, durant unes obres de construcció, una sèrie de pilons

o �tes amb inscripcions amb indicacions augurals. Només sis de les nous peces es

pogueren situar topogrà�cament, però per les restes conservades se'n pot fer la res-

titució, en la que es disposen en tres �leres formant un quadrat de 6.66 m de costat.

A aquest cas li podem afegir el d'unes restes de la ciutat de Cosa, que han estat

identi�cades amb un auguraculum. Es tracta d'un retall a la roca a l'àrea de l'Arx o

àrea sacra de la ciutat, orientat amb 12o de diferència respecte als punts cardinals,

i sota les restes del Capitolium. En els moments fundacionals de la ciutat, es cons-

truiria aquest auguraculum, que posteriorment seria amortitzat per la construcció

del Capitolium. Com en el cas de Bantia, la forma d'aquest retall és quadrada, amb

7.40 m de costat (Brown, 1960, 11-14; Brown, 1980). Un altre possible templum

augurale que podria estar repetint el mateix model identi�cat a Bantia el trobem a

Tarraco (Salom, 2006, 81-83), si bé en aquest cas només es compta amb la referèn-

cia d'una planta general d'excavacions dels anys '20 (Salom, 2006, 73-75). Segons la

descripció de les excavacions, l'estructura, de 4.45 x 4.05 m, conservava vuit cippi

orientats segons els punts cardinals. Encara recentment s'ha defensat l'existència

d'un auguraculum a la ciutat etrusca de Marzabotto, on aquesta identi�cació s'ha

fonamentat en l'orientació de l'estructura respecte als punts cardinals i a la ciutat, i

en la relació entre les proporcions de la planta del suposat templum augurale i les de

l'analema particular de la ciutat (especialment Gottarelli, 2005, 109-112, però tam-

bé Gottarelli, 2003a i 2003b). Com veiem, els dos casos identi�cats amb seguretat
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�Bantia i Cosa� són de dimensions molt majors a les de l'Edicle 2 de Pollentia,

que fa tan sols 3.07 x 4.85 m. A més, es tracta d'estructures quadrades, o molt

properes al quadrat, mentre que el de Pollentia és clarament rectangular. Recent-

ment s'ha posat en dubte l'orientació cardinal de l'Edicle 2. A arrel de la recerca

sobre l'urbanisme de Pollentia i el sistema d'orientació utilitzat10, es va emprendre

una línia d'arqueologia experimental consistent en la realització d'un gnomon in situ

per tal d'obtenir l'orientació cardinal segons el nord geogrà�c (Or�la, 2008a). El

resultat va ser que el nord geogrà�c de Pollentia a l'actualitat diferia uns 9o 30' de

l'orientació de l'Edicle 211 i que, per tant, l'estructura no està orientada segons els

punts cardinals (Or�la, en premsa). L'estructura escalonada, però, sembla que no

es correspon amb les característiques dels templa auguralia esmentats, ni tampoc

identi�quem altres característiques, anàlogues o no, que puguin tenir relació amb la

disciplina auguralis, tal com ha estat de�nida per Magdelain (1976; 1990a; 1990b),

Catalano (1978) i Linderski (1986, 2257-2296). D'altra banda, sí que comparteixen

el fet de ser estructures sense coberta, és a dir, plataformes a cel obert. Donades

aquesta sèrie de consideracions, doncs, no sembla plausible identi�car l'Edicle 2 amb

un templum augurale.

Un altre aspecte que ja ressaltaren Mar i Roca (1998) és la relació física que

solia existir entre els templa auguralia i el punt des d'on es plani�cava el traçat

urbà i les divisions de l'ager, anomenat locus gromæ. Els dos aspectes són elements

fonamentals en la fundació de les ciutats: d'una banda, el ritual fundacional, i de

l'altra l'ordenació tant del territori circumdant com del propi espai urbà (Linderski,

1986, 2156-2158, 2262; Mar i Roca, 1998, 113-114; l'últim aspecte, més desenvolupat

a Magdelain, 1990b). Aquesta relació amb la topogra�a de la ciutat ha estat estu-

diada per Or�la i Moranta durant els anys successius (2001), i ens n'hem fet ressò

10Pla Nacional de I+D+I, Ministeri de Ciència i Innovació, HAR2009-11824 (Subprograma

HIST). I.P. Margarita Or�la. Hem d'agraïr a la responsable d'aquest projecte la transferència

d'informació encara inèdita. Els resultats esmentats aquí estan encara en estudi.
11Cal cridar l'atenció en que l'auguraculum de Cosa difereix també del nord, en aquest cas en

uns 12o, però es tracta probablement del nord magnètic, i no del geogrà�c.
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en parlar sobre el traçat urbà de la ciutat12. Les dimensions de l'edicle es poden

interpretar en peus romans: 12 en sentit est-oest, i 18 nord-sud. Aquestes mesures

es poden descompondre en diversos tipus de triangles pitagòrics, principalment el

5:12:13 i el 3:4:5 (Figura 4.2, pàgina 204). L'orientació dels edi�cis circumdants

es correspon amb el catet major d'un triangle 5:12:13 si el juxtaposem per la seva

hipotenusa a l'eix major de l'Edicle 2, amb el catet menor en sentit est-oest, i el

major nord-sud13. A més, els eixos de l'edicle guarden relació amb alguns edi�cis

de l'entorn, ja que les prolongacions dels seus eixos de simetria (est-oest i nord-sud)

passem pels centres tant del Capitolium com de la Insula 01 de tabernæ. S'han

proposat altres relacions amb l'urbanisme de la ciutat, com la de�nició de cantona-

des de carrers hipotètiques. Sembla clar, doncs, que el punt on s'ubica l'Edicle 2

va tenir un paper important en la plani�cació de la ciutat, i que és plausible que

fos el locus gromæ (Or�la i Moranta, 2001, 221-224; Moranta i Or�la, 2002, 136-

141; Or�la, 2004, 164-166; Or�la et alii , 2004, 252-253; Or�la et alii , 2006a, 106).

Els condicionants cronològics, però, porten la construcció de l'edicle a moments

posteriors a la plani�cació de la ciutat, pel que hem de pensar que es tracta d'una

monumentalització posterior (Or�la i Moranta, 2001, 221, n. 15).

Tot i que poden estar relacionats, cal diferenciar l'aspecte religiós, d'una ban-

da, lligat a la inauguratio i al templum augurale, i el pràctic de locus gromæ, de

l'altra. A l'Antiguitat, i en el món romà en particular, la majoria dels actes esta-

ven imbuïts de religió, però el fet que a la fundació d'una ciutat hi intervingués la

disciplina auguralis no té perquè implicar la construcció d'un auguraculum o tem-

plum augurale permanent. El punt on s'ubica l'Edicle 2, doncs, guarda una relació

geomètrica amb els edi�cis de l'entorn. Es tracta, probablement, del locus gromaæ,

però les seves característiques, de moment, no ens permeten decantar-nos a que sigui

alhora un auguraculum. A més, els pocs paral·lels arquitectònics que hem trobat

corresponen a monuments amb una funcionalitat, en principi, ben diferent, com

veurem seguidament.

12Cf. apartats 4.3, pàgina 200, i 4.4, pàgina 208.
13Cf. apartat 4.3, pàgina 200.
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8.2.3 Alçat

Si ens atenem a criteris de simetria, la reconstrucció de les tres primers �leres

de l'Edicle 2 serà d'una estructura escalonada per tots els seus costats (Figura 8.9).

Les marques dels constructors, ja esmentades, suporten aquest restitució. Podem, a

més, proposar que existís una quarta �lera, corresponent al rebaix que podem veure

en la tercera, i de la qual no se n'han conservat el blocs.

Figura 8.9: Reconstrucció hipotètica de l'Edicle 2 i els monuments de l'entorn, l'Edicle 1

i l'Edicle 3.

La con�guració que acabem de proposar pel monument coincideix amb una

de les tipologies de�nides per als altars de l'Antiguitat (Yavis, 1949, 176-177; més

recentment, Cassimatis et alii , 1991, 272), concretament el tipus F 3a, �Socle pyra-

midal quadrangulaire à degrés en façade� segons la classi�cació de Cassimatis et alii

(1991, 272-273). Segons Yavis (1949, 176), aquest tipus, que ell de�neix com �step-

ped pyramidal altar�, no era estrany a Grècia, ja que en troba dos exemples físics

i dos en representacions. També trobem aquesta forma de monument al jaciment
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d'Histria (Romania), on els monuments E, F, G i H (Sion et alii , 2005, 203-210)

presenten una forma molt similar (Sion et alii , 2005). Sobre una plataforma, es

superposa una �lera de carreus, deixant un petit escaló. A sobre d'aquest, es suc-

ceeixen diversos escalons, sempre deixant una petjada constant entre uns i altres, i

superior a la que hi ha entre la primera �lera i la segona (Sion et alii , 2005, làm.

118-119). Aquest és justament l'esquema que trobem a l'Edicle 2. Els monuments

d'Histria no són interpretats tots de la mateix manera i, mentre alguns es proposa

que siguin altars, la funció d'altres com l'H i l'F no està gens clara. La seva datació

entre el segle V aC i l'època hel·lenística (segles IV-II aC) (Sion et alii , 2005, 198),

a més de la considerable distància respecte a Pollentia, sembla que ens allunyen la

possibilitat d'establir un paral·lelisme, però el cert és que no trobem altres exemples,

més propers geogrà�ca i cronològicament, que ens ajudin a de�nir millor la funci-

onalitat d'aquest monument. Les similituds formals entre els monuments d'Histria

i l'Edicle 2 són, de tota manera, evidents, de manera que és possible que ens tro-

bem davant d'un tipus de monument no gaire comú a l'Antiguitat, un dels darrers

exemples coneguts del qual seria l'Edicle 2 de Pollentia. La relació topogrà�ca de

l'Edicle 2 i el joc de proporcions que es pot inscriure a la seva planta ens fan pensar

que al menys alguns dels monuments d'Histria puguin complir una funció semblant

d'ordenació dels edi�cis del seu entorn, sobretot tractant-se d'una àrea sacra on s'-

hi concentren �ns a quatre temples amb els seus respectius themenoi (Sion et alii ,

2005, 198-199).

8.2.4 Cronologia

L'orientació de l'estructura, juntament amb la seva proximitat amb el Capitoli-

um, han servit a alguns investigadors per proposar una datació relativa. S'interpreta

que l'orientació diferent respecte a la de la resta d'edi�cis dels voltants s'ha de deu-

re a una relació d'anterioritat (Mar i Roca, 1998, 110, 112, 113; Doenges, 2005a,

18). Concretament, i com veurem a l'apartat 8.2.2 (pàgina 340), la interpretació

de l'Edicle 2 com un altar (Doenges, 2005a, 18) pressuposa l'existència d'un edi�ci
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anterior al Capitolium, amb la mateixa orientació que l'Edicle 2, i que hauria estat

amortitzat per la construcció del temple capitolí. Segons aquesta hipòtesi, doncs,

l'edicle tindria una data inicial anterior a la construcció del Capitolium, al que, com

hem vist, donem una data de construcció plausible en època republicana. Tot i que

existeixen exemples de casos semblants a altres ciutats, com és el cas de l'altar del

Capitolium de Cosa (Brown, 1960, 83; Brown, 1980, 54), existeixen evidències en

el cas de Pollentia de que hem de situar la data de construcció de l'Edicle 2 en

moments posteriors.

L'excavació realitzada l'any 2000 a una petita àrea a l'oest de l'Edicle 2 va

permetre documentar i recuperar materials d'algunes UE's a les que es superposa

l'Edicle 2. La UE 5478, sobre la que es superposa el mur oest de l'Edicle (UE 5492)

i les lloses o escalons situats a l'oest (UE 5585), es data entre �nals del segle I dC i

inicis del II, pel que es pot de�nir un t.p.q. d'aquest moment per a la construcció

de l'Edicle (Or�la et alii , 2000c) o, com a mínim, per a la fase del monument que

es pot apreciar actualment.

Malgrat aquestes consideracions cronològiques, la indubtable relació topogrà-

�ca i geomètrica que existeix entre l'Edicle 2 i, al menys, l'urbanisme de la part

central de la ciutat, fan pensar que aquest monument sigui la refacció d'una es-

tructura anterior. Només l'excavació completa d'aquesta àrea, doncs, ens permetrà

con�rmar o descartar aquest particular.

8.3 Edicle 1

L'edicle 1 (Figura 8.10), situat junt al cantó sud-oest del Capitolium, té un

basament quadrangular de 1.30 m en sentit est-oest, i 1.23 nord-sud, i d'uns 20

cm d'altura visibles actualment. Sobre aquest, es superposen tres �leres de carreus

disposats a llarg i través. La inferior consta de dos carreus motllurats per tots els

costats menys pel nord, amb una motllura de cyma recta. La �lera central constitueix

el dau, d'1 m de costat, i està formada també per dos carreus, de 0.30 m (1 peu
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romà) d'altura. El monument està rematat a la part superior per un bloc, avui en

dia partit, amb bisell per tots els costats conservats. Es conserven restes de l'enlluit

que cobria el monument, sobretot a la motllura de la cara sud (Figura 8.10).

Figura 8.10: L'Edicle 1 vist des del sud.

Donat que no s'ha excavat l'estratigra�a relacionada amb els nivells de fona-

mentació d'aquesta estructura, no podem oferir una datació acurada. La motllura

en cyma recta ens pot ajudar a aproximar aquesta cronologia, ja que aquest tipus,

com hem vist prèviament14, és més propi de l'època imperial.

Aquest monument s'interpreta com un pedestal d'estàtua (Arribas i Tarradell,

1987, 125; Doenges, 2005a, 18), segurament de tipus imperial (Moreno, 2007, 91;

2009-2010, 373; Moreno i Or�la, en premsa, 372-373). L'aparició d'un gran nombre

d'inscripcions dedicades a personatges de la família imperial en aquesta zona del

forum (Arribas i Tarradell, 1987, 130-133), juntament amb la monumentalitat del

pedestal, suporta aquesta proposta. El fet de que l'estructura no presenti motllures

pel seu costat nord ha fet pensar en diverses possibilitats. O bé la seva ubicació

original era una altra, adossada a un mur, i posteriorment fou traslladada a aquest

14Cf. apartat 6.2.2, pàgina 296.
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punt, o bé fou construit per ser visualitzat des del sud (Doenges, 2005a, 18). Per

la nostra banda, ens inclinem per la segona possibilitat, que, d'altra banda, tampoc

exclou necessàriament la primera.

L'edicle 1 hauria suportat una estàtua imperial, de dimensions majors que el

natural (Figura 8.9) (Moreno, 2007, 91; 2009-2010, 373; Moreno i Or�la, en premsa,

372-373). Es tracta del tipus de pedestal construït d'obra, a diferència del tipus,

més comú i de menors dimensions, constituït per una peça monolítica a mode de

dau i amb motllures superior i inferior (Højte, 2005, 29), del que en trobem diversos

exemples a Pollentia. Les dimensions del cas de l'Edicle 1 són bastant comunes en

aquest tipus de monuments, que no solen sobrepassar els 1.40 m d'altura (Højte,

2005, 30). Una inscripció, col·locada a la seva cara sud, hauria donat notícia del

personatge a qui es dedicava l'estàtua, tal com era usual en aquest tipus de pedestals

(Højte, 2005, 29-30), si bé no hem pogut apreciar restes de cap sistema de �xació

de la placa epigrà�ca a l'estructura, de manera que s'hauria fet mitjançant morter.

Precisament, a la zona a l'oest del pedestal Edicle 1 i de l'Edicle 2, s'hi trobaren

durant l'excavació la majora part dels fragments de plaques epigrà�ques de marbre

trobades al forum (Arribas i Tarradell, 1987, 125).

8.4 Edicle 3

Al sud del Capitolium, i al nord-est de l'Edicle 2, trobem l'Edicle 3 (Figura

8.11). Aquest, de planta quadrangular (2.12 x 1.96 m, orientat est-oest), està format

actualment per cinc grans blocs de marès, de 30 cm d'altura (1 peu romà), dispo-

sats en una sola �lera. L'estructura es superposa a un nivell de pedres de petites

dimensions, si bé no sabem si es tracta d'un paviment anterior o dels fonaments de

l'edicle.

Donat que es va excavar al llarg dels anys 1980-1982, no comptem amb el

context estratigrà�c d'aquest monument, el que ens impedeix establir qualsevol re-

lació seqüencial respecte a les estructures del seu entorn, principalment amb l'Edicle
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2, amb el qual limita. No tenim cap indicació cronològica, si bé la seva excavació

completa podria aportar un t.p.q..

La funció d'aquest monument seria, com en el cas de l'Edicle 1, de pedestal

per a escultures (Arribas i Tarradell, 1987, 125; Doenges, 2005a, 18). En aquest cas,

donades les seves grans dimensions, s'ha proposat que podria allotjar una estàtua

de grans dimensions, o bé una estàtua sedent (Moreno, 2007, 91; 2009-2010, 373;

Moreno i Or�la, en premsa, 373). Les restes conservades sembla que es corresponen

amb part de l'alçat del monument, que es fonamentaria en l'estrat de pedres petites

que es pot observar. No sabem, però, com es desenvoluparia en alçat, ja que no es

troben restes per a la �xació de cap element superior, sigui estructural o escultòric.

Figura 8.11: Edicle 3
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La fundació de la ciutat romana de Pollentia va ser una de les conseqüències

de la conquesta de les insulæ Baliares per part del cònsol Q. Cæcilius Metellus el 123

aC. Aquesta intervenció militar troba la seva causa en diferents circumstàncies que

afecten l'arxipèlag durant el segle II aC, però sens dubte la més important, i que té

lloc en un escenari més ampli que abarca el Mediterrani occidental, és la proliferació

de la pirateria. Aquesta, tal com indiquen les fonts escrites, afectava la navegació

d'embarcacions romanes, pel que el Senat decidí la intervenció militar15. Entre les

primeres conseqüències d'aquest fet, es per�la la creació d'una sèrie d'enclaus de caire

militar i estratègic, que inclourien campaments (Sanitja, Les Salines), castella (Iamo,

Mago) i punts de vigilància costanera16. En aquest moment, els solars de Pollentia i

de Palma17 compliren probablement una funció similar a la dels nuclis esmentats18,

tal com defensà Mattingly (1983, 245), secundat per gran part dels investigadors

(Or�la i Cardell, 2000, 28-30; Or�la, 2000a, 134; García Riaza i Sánchez León, 2000,

64-67; García Riaza, 2002, 516; Or�la, 2005c, 66; 2008b, 26, n.41; Or�la et alii ,

2008a, 52).

La zona nord-est de l'illa de Mallorca, on s'ubicà la ciutat romana de Pollen-

tia19, presenta una densa ocupació des d'època pre-romana. Hi trobem importants

15Cf. apartat 1.1.2, pàgina 50.
16Cf. apartat 1.1.3, pàgina 54.
17En aquest context, està encara per esclarir la funció que desenvolupà el jaciment de Son Espases

(Palma), descobert i excavat recentment, amb una cronologia aproximada entre el 120 i el 50 aC

(López Mullor et alii , 2011, 449, 461).
18Cf. apartat 1.2.3.3, pàgina 67.
19Hem pogut veure el debat que generà la ubicació del jaciment, i com aquesta es va resoldre a

351



Bartomeu Vallori Márquez

jaciments com Bocchor i Ca'n Daniel Gran, en el terme de Pollença20, i el propi solar

del que seria Pollentia no és aliè a aquesta ocupació prèvia del territori, amb diversos

indicis d'estructures pre-romanes, principalment les trobades a l'àrea de la Porte-

lla21. La funció de vigilància del territori del nucli romà sembla, doncs, clara, però

és sobretot la situació privilegiada per a la vigilància costanera la que és de�nitiva

en la ubicació de la ciutat a l'istme d'Alcúdia. Aquesta posició li atorga el domini

visual sobre les badies de Pollença i d'Alcúdia i, a través d'una xarxa de punts de

vigilància situats al cap del Pinar, també sobre el canal de Menorca22. A més, l'únic

accés a la ciutat des de l'interior de l'illa és a través d'una franja de menys de 2

km d'amplada que, com hem vist23, estava probablement �anquejada per llacunes

navegables durant l'època romana. Totes aquestes característiques fan de Pollentia

un lloc eminentment estratègic (Or�la i Arribas, 2000, 34; Or�la, 2000a, 134), al

que hem d'afegir la disponibilitat de diversos punts adequats per al fondeig de naus.

Entre aquests, cal assenyalar els graus Major i Menor, situats al sud i al nord de

l'istme, respectivament, però, tal com hem discutit24, en època romana seria també

de cabdal importància la zona lacunar litoral de s'Albufera. Aquesta hauria pogut

tenir una columna d'aigua que permetia la navegació d'embarcacions al seu interior,

al qual accedirien des del mar a través de la gola natural, de manera que s'hauria

convertit en una àrea portuària, algunes restes de la qual s'han trobat recentment a

la zona urbanitzada del Port d'Alcúdia25.

Tot i que no tenim la certesa sobre la natura del nucli de Pollentia anterior-

ment al 70/60 aC, la hipòtesi formulada per Mattingly (1983) és una solució que

s'ajusta perfectament a les troballes arqueològiques. Anteriorment a aquestes dates,

no es té constància de construccions que denotin una entitat urbana i, alhora, Strabo

�nals del segle XIX, cf. apartat 1.3, pàgina 86.
20Cf. apartat 1.1.1, pàgina 43.
21Cf. apartat 4.1, pàgina 193.
22Cf. apartat 1.1.1, pàgina 49.
23Cf. apartat 3.3, pàgina 185.
24Cf. apartat 3.3, pàgina 185.
25Cf. apartats 3.2.3.3, pàgina 181, i 3.3, pàgina 185.
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(III,5,1) indica la creació dels nuclis de Palma i Pollentia per part de Metellus des-

prés de la conquesta del 123 aC. S'ha proposat, doncs, la creació en aquest moment

d'un assentament de caire militar, al que s'ha donat la denominació de castellum

(Mattingly, 1983, 145-146; recollit a Or�la, 2000a, 132; 2008b, 49) o præsidium (re-

collit a Or�la, 2005c, 65; Or�la et alii , 2008a, 52), que es veuria succeïda entorn al

70/60 aC per la construcció de la ciutat pròpiament dita, establint l'orientació dels

edi�cis i dels carrers que es seguiria en els segles següents. Les primeres evidències

d'una entitat urbana es daten en aquests moments, i consisteixen en una sèrie de

murs de l'àrea de la Portella, posteriorment integrats en la construcció de la casa

del Cap de Bronze, i la primera estructuració de l'Insula 01 de tabernæ, al forum.

L'estatus que s'atorgà a aquesta fundació ha estat font d'un llarg debat, i els estudis

realitzats han proposat diverses solucions26, però, a falta d'un document epigrà�c

que ens ajudi a de�nir aquest estatus per a un moment determinat, tal vegada la

més plausible sigui la d'una colonia ciuium romanorum, seguint les indicacions de

Mela (II,7,124-126), que a�rma que és una colonia, i de Plinius (III,11,76-78), que

l'anomena oppidum ciuium romanorum (García Riaza i Sánchez León, 2000, 60-67;

García Riaza, 2005, 95). Aquesta evolució del nucli des de castellum/præsidium a

ciutat privilegiada encaixa amb processos semblants que es donen en altres poblaci-

ons a la mateixa època, entre �nals de la República i l'Alt Imperi. Així, la zona de

la Gallia Narbonensis fou conquerida el 124 aC per C. Sextius Caluinus . En aquest

moment es fundà Aquæ Sextiæ com un emplaçament militar (Clébert, 1970, 36), que

esdevindrà una ciuitas amb Cæsar (després del 49 aC) i colonia ciuium latinorum

(Plin. III,36) o romanorum en època d'Augustus (Clébert, 1970, 59-60; Mattingly,

1983, 245; Arribas, 1983a, 19; Pena, 1994, 255-256; Lafond, 2003, 926). A més d'a-

quest paral·lelisme que hem apuntat amb altres territoris, cal tenir en compte, per a

la qüestió de l'estatus fundacional, que la creació d'una colonia portava aparellada

l'aprovació d'una lex agraria que ordenés una deductio de colons, i que el procés

de creació del nou nucli implicava la presència dels seus fundadors, agrimensores i

26Cf. apartat 1.2.3, pàgina 62.
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el sorteig de terres per sortes, entre molts altres aspectes (Salmon, 1969; Eckstein,

1979; Brown, 1980).

Estatus fundacional i forma urbana d'una població eren dues circumstàncies

que estaven estretament relacionades en els casos de les ciutats romanes. Especial-

ment les coloniæ i els municipia, eren plani�cades urbanísticament i dotades d'una

graella viària regular (Frere, 1977, 87 i 103); a més, les coloniæ solien ser de petit

tamany durant la República, amb insulæ compactes, mentre que a partir d'Augustus

tendiran a ser més grans (Frere, 1977, 88). Pel cas de Pollentia, hem pogut veure

com les insulæ excavades a la Portella, que ens han servit per proposar un model

d'insula per la zona nord de la ciutat, presenten unes mides reduides si les comparem

amb altres ciutats romanes27.

Les primeres estructures de la colonia ja es varen construir seguint una ori-

entació unitària, a pesar de que es trobin a una distància considerable, com són el

mur nord de la casa del Cap de Bronze (la Portella) i la Insula 01 (forum), a una

distància d'uns 170 m. Aquesta orientació es seguiria en les construccions posteriors

de la ciutat, com les que trobem al forum, la casa de Polymnia, la Portella, les

restes descobertes el 1948 a Santa Anna de Ca'n Costa28, i �ns i tot al teatre. La

utilització d'una mateixa orientació en una àrea tan àmplia (15-20 ha) i en edi�cis

tan distants (650 m entre les restes de la Portella i el teatre), va ser possible gràcies

a la utilització de l'orientació mitjançant el nord geogrà�c29. Són diverses les fonts

antigues que donen instruccions sobre la utilització d'aquest sistema d'orientació,

especialment per a la projecció de ciutats i de divisions parcel·làries (Dilke, 1971,
56-58, 86-87; Le Gall, 1975, 300-301). Tot i això, les estructures de Pollentia no s'o-

rienten segons els punts cardinals, sinó que presenten una rotació constant respecte

aquest. Així, ja s'ha proposat prèviament (Or�la i Moranta, 2001, 221-224; Moranta

i Or�la, 2002, 137-139; Moranta, 2004, 137-141; Or�la et alii , 2004, 9; Or�la, 2008a;

2009, 205-209) la utilització de triangles pitagòrics per a reorientar les estructures

27Cf. apartat 4.4.2, pàgina 219.
28Cf. circumstàncies de la troballa a l'apartat 2.2.3, pàgina 132.
29Cf. apartat 4.3, pàgina 200.
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a partir del nord geogrà�c (Or�la, 2008a). D'aquesta manera es podien adequar les

necessitats d'orientació concretes de cada lloc amb un sistema �x d'orientació com

és el solar. El punt de partida d'aquesta projecció seria el possible locus gromæ

localitzat a l'Edicle 2 del forum30 (Mar i Roca, 1998, 112-114; Or�la, 2000a, 135;

Or�la i Moranta, 2001, 223-224; Or�la, 2004, 164-165), si bé el paper central d'a-

questa estructura dins l'ordenació del forum i de la ciutat està actualment en revisió

(Or�la, en premsa).

La plani�cació d'època fundacional possiblement va utilitzar un model d'insula

per a la zona nord de la ciutat, i que hem reconstruit aquí a partir de diferents

paràmetres31. El resultat és un model d'insula de 77 x 120 peus romans (Figura

8.12), model hipotètic que va lligat amb una proposta de graella viària per a la zona

nord de la ciutat, que inclouria quatre �leres d'insulæ entre el decumanus 01 i el

carrer porticat (aquest també un decumanus), i amb altres tres decumani de 30 peus

romans entre les insulæ.

El model de 77 x 120 peus romans pot tenir relació amb la modulació especí�ca

del forum32. D'una banda, les seves mesures, tant d'amplada com de llargada, són

10 peus romans inferiors als 87 x 130 peus romans que té, probablement, la Insula

01 de tabernæ ubicada al forum. De l'altra, la repetició d'aquesta insula hipotètica

amb carrers de 30 peus romans encaixa a la perfecció amb la proposta que hem fet33

de distribució dels edi�cis del costat nord del forum. Així, aquesta organització

coincidiria en amplada amb la repetició de 4 d'aquestes insulæ, amb els respectius

kardines, un dels quals coincidiria amb l'espai entre el Capitolium i el que hem

denominat Edi�ci A34, i que hem de�nit com una àrea transicional entre la plaça

del forum i els carrers del voltant35. L'amplada total del conjunt seria d'uns 398

peus romans, equivalent a uns 31
3
actus. Pel que fa a la zona sud de la ciutat,

30Cf. apartat 4.4.1, pàgina 211.
31Cf. apartat 4.4.2, pàgina 217.
32Cf. apartat 4.5, pàgina 223.
33Cf. apartat 4.5.1, pàgina 234.
34Aquest edi�ci es troba encara en procés d'excavació.
35Cf. apartat 4.5.1.1, pàgina 240.
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Figura 8.12: Model 3D de la zona nord de la ciutat amb la proposta d'insulæ de 77 x 120

peus romans.

va ser excavada amb certa intensitat durant el període 1923-194636, amb algunes

intervencions el 194937 i el 2005-2006, però la informació que tenim referent a la

seva organització urbanística és molt limitada. Tot i això, hem pogut de�nir38 una

possible via nord-sud (cardo) més o menys centrada amb la plaça del forum, que

comunicaria amb la necròpoli excavada (1930, 1942 i 1949) a la parcel·la de Ca'n

Fanals39.

Un altre element relacionat amb la fundació de les coloniæ és la �gura del

36Cf. apartats 2.1.1, pàgina 111, 2.1.2, pàgina 116, 121, 122 i 123, i 2.1.3, pàgina 126.
37Cf. apartat 2.2.2, pàgina 132.
38Cf. apartat 4.4.3, pàgina 220.
39Cf. apartats 2.1.2, pàgina 116, 2.1.3, pàgina 126, i 2.2.2, pàgina 132.
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Capitolium (Stek, 2009, 25). Com hem vist, el temple toscà del forum (Figura 8.13)

es correspon probablement amb un temple dedicat a la tríada capitolina, un culte

especialment vinculat amb la �romanitat� d'una població (Simonelli, 1990, 75), ja

que representava l'ètnia romana i la salut, tant física com política, de Roma (Radke,

1973). Durant la República, aquests temples es construeixen, gairebé exclusivament,

a les coloniæ, i la seva presència a una ciutat és un element a favor de que aquesta

n'hagi estat una40. Aquest aspecte, juntament amb una sèrie de consideracions

estratigrà�ques, ens fan pensar que la seva construcció es va dur a terme en un

moment no gaire allunyat de l'eclosió urbana de Pollentia, en el segle I aC41.

Figura 8.13: Vista general de la capçalera o costat noble del forum

40Cf. apartat 5.6, pàgina 277.
41Cf. apartat 5.8, pàgina 285.
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L'arquitectura pública de la ciutat es desenvoluparia al llarg de l'Imperi, amb

la construcció de diversos equipaments localitzats al forum i, en concret, al que

hem de�nit prèviament com a àrea transicional (Figura 8.14), que �ns aquest mo-

ment no sembla que fos objecte de cap actuació arquitectònica important. D'una

banda, el Templet I, pel que hem proposat una datació inicial de principis de l'Alt

Imperi. Aquest monument forma part d'una obra de monumentalització de l'àrea

transicional, que inclou la pavimentació de la zona al sud del templet i l'edi�cació de

diversos monuments menors, com un pluteus, un altar i una ædicula-Compitum42.

La reconstrucció probable és la d'un templet tetràstil in antis, sense escales d'accés

permanents43. La inscripció apareguda al costat de l'edi�ci, juntament amb la seva

situació topogrà�ca i datació, ens han permès reforçar la proposta d'una dedicació

al culte imperial44 (Zucca, 1998, 199; Or�la et alii , 2008b, 326). El Templet II, que

també es construeix dins l'àrea transicional, presenta una datació mes problemàti-

ca, però és possible la seva construcció entre el segles I i II dC45, alhora que també

la seva dedicació al culte imperial46. L'alçat seria el d'un temple pròstil tetràstil,

amb una possible escala d'accés al costat nord47. També al costat del Templet II es

construiren monuments secundaris relacionats amb aquest, com són una petita pla-

taforma adossada al cantó nord-oest (formant part de la mateixa plani�cació), que

pogué allotjar alguna imatge; les restes d'unes possibles escales d'accés al temple, i

un pòrtic en sentit nord-sud48.

Pel que fa a la plaça del forum, no comptem de moment amb molta informació

sobre els monuments que s'hi allotjaren en època republicana i imperial, degut a

que les excavacions arqueològiques no han aprofundit normalment en aquesta zona,

de manera que tan sols coneixem amb seguretat tres petits monuments d'època

42Cf. apartat 6.3, pàgina 301.
43Cf. apartat 6.2, pàgina 296.
44Cf. apartat 6.4, pàgina 305.
45Cf. apartat 7.5, pàgina 326.
46Cf. apartat 7.4, pàgina 325.
47Cf. apartat 7.2, pàgina 317.
48Cf. apartat 7.3.1, pàgina 323.
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Figura 8.14: L'àrea transicional amb els templets I i II, vista des de l'entrada sud.

imperial. A més, no comptem amb datació arqueològica d'aquests elements. Dos

d'aquests, l'Edicle 149 i l'Edicle 350, són pedestals per a la col·locació d'estàtues.

Pel seu tamany, es tractaria probablement de representacions imperials. Tot i que

no compten amb una datació acurada, sí que podem avançar per l'Edicle 1 una

construcció en l'Alt Imperi, ja que presenta una motllura en cyma recta51. El cas

de l'Edicle 2 és en certa manera excepcional, donada la seva relació geomètrica

amb l'ordenació dels edi�cis del forum52. A aquest paper central dins l'urbanisme

del forum, hi hem d'afegir unes característiques arquitectòniques peculiars, tant

49Cf. apartat 8.3, pàgina 347.
50Cf. apartat 8.4, pàgina 349.
51Sempre que aquesta no fos reutilitzada, cf. apartat 8.3, pàgina 347.
52Cf. apartats 4.3, pàgina 200, i 4.5, pàgina 223.
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pel que fa als materials emprats, com a la tècnica constructiva i a la tipologia del

monument. Els darrers estudis sobre l'orientació de la ciutat (Or�la, 2008a; Or�la,

en premsa) han permès comprovar com aquest element no es troba orientat segons

els punts cardinals que de�neix el nord geogrà�c a Pollentia (Or�la, en premsa). A

més, els templa auguralia coneguts amb més o menys certesa (Bantia i, més dubós,

Cosa) tenen una con�guració diferent a la de l'Edicle 2, tal com hem vist. Aquests

fets, juntament amb que la forma de l'edicle no sembla guardar gaire relació amb

el ritual augural, ens permet allunyar-nos de la hipòtesi d'un templum augurale o

auguraculum53.

L'arquitectura pública de Pollentia, de la que coneixem el Capitolium, el Tem-

plet I, el Templet II i diversos monuments menors (Figura 8.13), certi�ca el lligam

de la ciutat amb Roma, tant des del punt vista ètnic com polític. La creació de la

colonia al voltant del 70/60 aC havia de tenir una sèrie de conseqüències tant en

la forma urbana com en els equipaments de la ciutat. En aquest sentit, ja algunes

fonts romanes ens indiquen com les coloniae eren un re�ex de la ciutat de Roma, que

prenien com a model urbà (Stek, 2009, 22-25). Això és especialment cert a partir de

la tardo-República, moment en què Cicero descriu les coloniae com propugnacula

imperii (Cic. Leg. agr. II,73). Posteriorment (169 dC), Aulus Gellius (NA 16,13,9)

les de�nirà com �petites còpies� de Roma. Pel que fa a la forma urbana, ja hem vist

com l'organització de la ciutat �orientació, graella viària, ordenació del forum�

té lloc seguint un projecte ben de�nit, característica pròpia de les ciutats d'estatus

privilegiat. Pel que fa als equipaments de la ciutat, una colonia té una sèrie de neces-

sitats a nivell polític-administratiu, religiós i econòmic. Tot i que aquests aspectes

no estaven de cap manera dissociats a l'Antiguitat, ja que la religió imbuïa tots els

aspectes de la vida de la comunitat, sí que prenien forma en diferents espais i edi�cis

en el món romà, al menys a nivell general. En el pla econòmic, el conjunt de tabernæ

identi�cades al forum (Insula 01) i els ports que tingué la ciutat són exponents de

l'activitat que es degué desenvolupar entre els segles I aC i III dC. Pel que fa a

53Cf. apartat 8.2.2, pàgina 340.
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l'arquitectura pública pròpiament dita, no s'han localitzat encara equipaments per

a les institucions polítiques i administratives, si bé s'ha fet alguna proposta sobre

l'habitació C (Equip Pollentia, 1994, 219; Parment, 1995, 31; Mar i Roca, 1998,

111; Or�la et alii , 1999a, 112; Or�la et alii , 2000a, 61; Doenges, 2005a, 20) de la

Insula 01. L'aspecte públic que està millor representat en les restes descobertes és el

religiós, ja que trobem el conjunt de temples situats al forum i que han estat objecte

d'estudi en aquest treball. Tal com succeí en moltes altres coloniæ creades al �nal

de la República romana, es construí un temple capitolí que dominava visualment

l'espai de reunió de la nova comunitat, la plaça del forum. Es tracta d'un culte molt

identi�cat amb els principis republicans i, de fet, la inauguració del Capitolium de

Roma va tenir lloc, segons les fonts antigues, durant el primer any de la República.

Aquesta coincidència cronològica, sigui certa o sigui una invenció de la historiogra-

�a romana, és indicativa del lligam entre la política romana i la religió, i del pes

del culte a la tríada capitolina en l'ideari romà. Aquest culte, de tota manera, s'-

ha de�nit prèviament com de caire ètnic, en contrast amb el culte imperial que es

desenvoluparia posteriorment. Les divinitats que formen la tríada representen dife-

rents aspectes lligats a Roma. Iuno, relacionada amb la plenitud física i l'activitat

comunal i política; Minerva, amb capacitat per proveïr de manera semblant a Iuno,

però més lligada a la component sabina de la Roma arcaica; i Iuppiter, l'epítet del

qual, Optimus Maximus, ens indica l'especial relació que té amb l'interès públic de

Roma, és a dir, la salut pública del poble romà (Radke, 1973). El lligam d'aquest

culte amb Roma va prendre un caire més aviat nacional i ètnic, a més de polític,

el que s'entén si tenim en compte la història de la República romana. La mateixa

construcció de Roma porta aparellades una sèrie de llegendes i tradicions54 que no

fan més que remarcar la romanitat del culte enfront de les ciutats etrusques veïnes

(Simonelli, 1990, 75). Els colons de Pollentia veurien reforçat, amb la construcció

del Capitolium, el vincle de la seva comunitat amb Roma.

54Entre aquestes, la de la troballa d'un cap sanguinós mentre s'excavaven els fonaments del

Capitolium de Roma, el que s'interpretà com un presagi de que el Capitolium seria el cap d'Itàlia

i del món (Livy I,55).
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L'arribada de l'Imperi comportà un canvi pel que fa als sistemes de representa-

ció, i han estat especialment estudiades les formes que prèn la representació política

en època d'Augustus. El nou poder es presenta com la restauració de la República

després del seguit de guerres civils que han marcat el segle I aC, però incorpora la

�gura de l'emperador, princeps i primus inter pares que regeix la política de Ro-

ma. Aquest esquema polític troba una representació �del en l'evolució dels espais

de representació de les ciutats que s'havien format amb anterioritat. Així, l'antic

culte republicà a la tríada capitolina, representatiu de la nació romana, es respecta,

i un nou culte relacionat amb l'emperador i la seva família, el culte imperial, és

incorporat al paisatge urbà, i especialment als fora. A les ciutats on hi havia un

temple republicà anterior, com és el cas de diverses coloniæ com Lunæ, Minturnæ,

Emporiæ o Pollentia, diverses estructures relacionades amb el culte imperial, com

templets, fonts o altres estructures hidràuliques, són construïdes prop del Capitoli-

um, com a símbol de �delitat al nou ordre polític. En el cas de Pollentia, l'exponent

principal d'aquesta política urbana és el conjunt del Templet I (Figura 8.13).

D'aquest seguit de lligams, que podriem quali�car de polítics, entre Pollentia

i Roma, se'n pot deduïr el caràcter itàlic que tingué la ciutat, al menys en els seus

inicis. Aquest aspecte ja havia estat assenyalat anteriorment, a partir de la cultura

material trobada al jaciment. Havia cridat especialment l'atenció el predomini del

material d'origen itàlic en els dipòsits datats entre el 70/60 aC i entrat el segle I dC

(Equip Pollentia 1993, 243; Or�la, 2008b, 28). Són especialment rellevants alguns

aspectes relacionats amb la fundació, sobretot amb el topònim i amb el possible

origen de part dels habitants de les insulæ Baliares (García Riaza, 2005, 95), pos-

siblement relacionables amb els 3000 âpoikoÐ ûomaioi referits per Strabo (III,5,1).

Era ja conegut l'origen del topònim Pollentia en alguna forma arcaica de participi,

i la seva relació amb una divinitat homònima, també arcaica55 (Livy XXXIX,7,1).

Recentment, el topònim s'ha posat en relació amb el de la ciutat Vrbs Saluia Pollen-

tinorum, situada al Picenum (Itàlia), dins el marc d'una recerca sobre la presència

55Cf. apartat 1.2.5, pàgina 80.
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de població d'origen itàlic a les Balears (Pena, 2004, 74; 2005b; Mayer, 2005, 41-42).

El nom de Pollentia, així com el de Palma, seria una transposició del topònim d'a-

questa ciutat del Picenum 56. Sigui com sigui, es tracta d'un nom de lloc d'origen

completament itàlic, tant etimològica com geogrà�cament, que, juntament amb el

de Palma, es diferencia d'altres topònims d'arrel indígena o púnica com la propera

Bocchor (García Riaza, 2004, 1047), Guium o Tuccis , a Mallorca, Iamo i Mago a

Menorca (Sánchez León, 2004, 1040-1042), o Carthago Noua i Barcino, a la pe-

nínsula Ibèrica. Tant a Palma com a Pollentia, a més, trobem els únics casos de

presència de la tribu Velina fora de l'àmbit itàlic (per a Pollentia, CIBal 25, 26, 27,

35=Veny, 1965, 42-44, 45-47, 47-48 i 58-59) (Pena, 2004, 74-75). Als camps comen-

tats, aquest treball n'afegeix un de nou. Les formes arquitectòniques utilitzades en

l'arquitectura pública tenen un component itàlic molt marcat, des de la construcció

d'un temple toscà �ns als ordres arquitectònics emprats. El temple de tipus toscà,

com hem vist, s'havia desenvolupat a la península itàlica des del segle VII aC, i en el

moment en què es construí a Pollentia constituia en certa manera una excepció dins

el panorama arquitectònic del món romà, ja que es tractava d'un remanent indígena

itàlic que havia anat perdent terreny envers les formes hel·lenístiques que s'anaven
introduint amb força des del segle II aC57. La mateixa tipologia del temple toscà

no es lliuraria, suposadament, d'aquesta in�uència i, entre altres transformacions,

el pronaos, que en origen estava �anquejat per dues antæ, arribaria a ser de�nit per

Vitruuius (De arch. IV,7) com un pòrtic amb dues �leres de columnes, totalment

obert als costats58 (Knell, 1983, 91-92). La presència d'un edi�ci d'aquestes carac-

terístiques a Pollentia, dominant la capçalera o costat noble de la plaça del forum,

és de�nitori del caràcter itàlic que revestí aquesta comunitat al menys en els seus

primers moments. El caràcter itàlic de la colonia Pollentia és un símptoma de la

funció que desenvoluparen les coloniæ a partir del �nal de la República romana59

56Cf. apartat 1.2.4, pàgina 76.
57Cf. apartat 5.4, pàgina 261.
58Cf. apartat 5.4.1, pàgina 261.
59La funció que desenvoluparen anteriorment no està esclarida, i la visió que se n'ha donat sovint
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com a focus irradiadors de romanitat envers les poblacions de l'entorn (Stek, 2009,

21-22, 25). Aquest aspecte adquireix una particular importància en el context en

què es fundà Pollentia, en una zona amb una densa ocupació prèvia, propera a un

nucli indígena �Bocchor� la importància del qual li permet establir un pacte de

federació amb Roma.

Perspectives de futur

Al llarg d'aquest treball hem desenvolupat diferents hipòtesis en funció de

l'anàlisi de les restes i la seva contextualització arqueològica a la Mediterrània occi-

dental. Algunes d'aquestes, però, tot i esser probables i plausibles, requereixen de

l'excavació arquelògica per tal de con�rmar-les, matisar-les o bé descartar-les. Es

tracta, doncs, en diversos casos, d'hipòtesis de treball. Tal vegada el cas més relle-

vant sigui el del temple toscà o Capitolium, per al qual hem proposat una datació

entre el 70/60 aC i el �nal del segle I aC. Aquesta datació és possible si ens atenem

a la informació extreta �ns al dia d'avui gràcies a les excavacions arqueològiques,

però necessita esser con�rmada amb la troballa de materials que es puguin datar

amb més precisió que no la ceràmica a mà de tradició indígena que ha aparegut

�ns ara en els rebliments de la trinxera de fonamentació. També la proposta d'una

segona fase de l'edi�ci en la que es construirien unes noves escales d'accés al podium

(Figura 5.1, pàgina 248, estructura 11), ha de ser rati�cada mitjançant l'excavació

de la part frontal del Capitolium, tant pel que fa a la relació seqüencial respecte al

temple, com pel que fa a la datació del moment de construcció, que hem proposat,

amb prudència, pel segle II dC.

Els templets situats a l'àrea de�nida com a transicional presenten algunes

llacunes de diferent natura. El podium del Templet I no ha estat completament

excavat, i per aquesta raó no coneixem l'interior del temple a nivell planimètric.

sembla massa in�uenciada per texts posteriors com el de Cicero (Leg. agr. 2,73) i Aulus Gellius

(NA 16,13,9), tan sols aplicables a partir de �nals de la República, tal com discuteixen Salmon

(Salmon, 1936, 52) i Stek (Bispham, 2006, 74-76; 2009, 26-28).
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La seva excavació podria ajudar a de�nir les divisions internes de l'edi�ci, si es que

en va tenir. El Templet II, en canvi, té la seva planimetria prou de�nida60, però

en canvi la seva data de construcció no s'ha esclarit encara. L'excavació de la part

frontal (oest), on diferents paviments entren en contacte amb aquesta estructura,

podria aportar nova informació útil per aproximar més la data de fundació d'aquest

temple. La mateixa àrea transicional, tot i que ens sembla clara la planimetria que

hem proposat, no està de�nida encara en el seu costat nord-est, on estaria limitada

per l'Edi�ci A. L'excavació d'aquesta zona resoldria tant la con�guració de l'edi�ci

en aquesta banda, com la de l'àrea transicional.

Pel que fa a la plaça del forum, a l'àrea est s'hi troben restes de basaments de

pilars in situ i elements arquitectònics dispersos. Aquests poden pertànyer a algun

edi�ci situat en aquest costat, i que podria limitar la plaça per l'est. La zona va ser

excavada en extensió en els anys '80, però no s'arribà a aprofundir i a de�nir clara-

ment les estructures. L'excavació d'aquesta zona aclariria, sens dubte, el tancament

de la plaça per l'est, així com l'evolució de l'ús de la plaça des d'època romana �ns

l'Antiguitat tardana. L'Edicle 2, com hem vist, revesteix una importància cabdal

degut a la seves característiques i situació topogrà�ca. Resta sense de�nir, però, la

seva cronologia, i si existí alguna estructura o element anterior a la seva construcció.

Així, el desmuntatge parcial i excavació dels nivells inferiors permetrien comprovar

si existí amb anterioritat en aquest indret un mundus (Mar i Roca, 1998, 113), el

locus gromae (Mar i Roca, 1998 114; Or�la, 2000a, 135; Or�la i Moranta, 2001,

223-224; Or�la, 2004, 164-165) o alguna estructura semblant que el precedís (Or�la,

2000a, 135, nota 70; Or�la i Moranta, 2001, 221).

60Encara que podem assenyalar algunes di�cultats degudes a l'excavació de sepultures de la

necròpoli tardana o alt-medieval a la zona nord-est.
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L'esdevenir de l'urbanisme i l'arquitectura pública de Pollentia va estar estre-

tament lligat, des d'un primer moment, al de la política de Roma. Els seus origens

els trobem en els moments immediatament posteriors a la campanya dirigida pel

cònsol Q. Cæcilius Metellus per tal de neutralitzar la pirateria que afectava les

Balears. Poseriorment, arribaria la vertadera eclosió urbana de la ciutat amb la

probable fundació en el context de la reorganització administrativa d'Hispania i la

lluita de Gn. Pompeius novament contra la pirateria, després de les guerres sertoria-

nes. El contingent de colons d'origen itàlic destinats a poblar la nova colonia ciuium

romanorum de Pollentia va portar topònim, onomàstica, formes arquitectòniques i

cultes propis que eren nous en aquest territori, instal·lant-se prop de nuclis indígenes
importants. La categoria privilegiada de colonia condicionà alhora la forma urbana

i el desenvolupament arquitectònic de la ciutat, i marcà el paper de la ciutat en el

procés de romanització de l'illa que deixaria la seva petjada secular.
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The Roman city of Pollentia was founded as a conequence of the Roman

conquest of the Balearic islands by the consul Quintus Caecilius Metellus in 123 BC.

This military action has to be understood within broader scenario of the Western

Mediterranean and the proliferation of piracy in the 2nd century BC. Piracy attacks

to navigation of Roman ships caused the Senate to decide to start a campaign against

the Balearic islands, that �nished with the Roman conquest of the archipelago61.

After the conquest, a series of military and strategical settlements were created, such

as camps (Sanitja or Les Salines), castella (Iamo,Mago), and coastal guard points62.

As proposed Mattingly (1983, 245), in these �rst years the location of Pollentia and

of Palma had probably a function similar to the settlements just mentioned 63. This

hypothesis has been followed by a number of scholars (Or�la and Cardell, 2000, 28-

30; Or�la 2000a, 134; García Riaza and Sánchez León, 2000, 64-67; García Riaza,

2002, 516; Or�la, 2005c, 66; Or�la, 2008b, 26, n.41; Or�la et alii, 2008a, 52)

The North-Eastern area of Mallorca where Pollentia stood64 was densly oc-

cupied during pre-roman times. Important sites such as Bocchor and Ca'n Daniel

Gran, both in Pollença65, can be found, and in Pollentia itself some pre-roman

structures have been found, especially in the area of La Portella66. Pollentia was

61Cf. section 1.1.2, page 50.
62Cf. section 1.1.3, page 54.
63Cf. section 1.2.3.3, page 67. The rôle that may have played the site of Son Espases (Palma),

which has been discovered recently, with a 120-50 BC chronology, is still not clear (López Mullor

et alii, 2011, 449, 461).
64We have analised the debate on the location of this city and its resolution by the end of the

20th century, cf. section 1.3, page 86.
65Cf. section 1.1.1, pàgina 43.
66Cf. section 4.1, pàgina 193.
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clearly built for strategic purposes, as it overlooks the surrounding territory; even

more important was its visual control of the sea thanks to a network of sites located

in the Pinar cape67. The only access to the city from the mainland is an isthmus 2

km wide, probably �anked in Antiquity by two coastal lagoons68. Along with these

strategical features (Or�la and Arribas, 2000, 34; Or�la, 2000a, 134), the vicinity

of two potential ports has to be taken into account. The most important are the

grau Major and the grau Menor (�Major port� and �Minor port�), to the south and

north of the isthmus respectively. As we have discussed69, during Roman times the

Albufera, or coastal lagoon, was probably also important for portuary activity. The

lagoon may have been deeper than nowadays, and could have been suitable to na-

vigate and to house a port area, some remains of which have been found recently in

Port d'Alcúdia70.

While we are not certain what the site was before 70/60 BC, the hypothesis

proposed by Mattingly (1983) is a feasible solution that �ts perfectly with archaeo-

logical �nds. No structures denoting an urban entity are known before these dates,

while Strabo (III,5,1) indicates that Palma and Pollentia were founded by Metellus

after the conquest of 123 BC. Mattingly proposed for these early times the creati-

on of a military settleement, a castellum (Mattingly, 1983, 145-146; also in Or�la,

2000a, 132; 2008b, 49) or præsidium (in Or�la, 2005c, 65; Or�la et alii , 2008a, 52).

This �rst settlements would have been substitued by 70/60 BC by the raising of

the cities themselves, establishing in Pollentia the orientation of the buildings and

street network that lasted for the following centuries. The �rst evidence of a urban

entity date, thus, to 70/60 BC, consisting of a series of walls in the area of La Por-

tella �later reused in the building of the House of the Bronze Head�, and the �rst

structuration of the Insula 01 of tabernæ in the forum. The status that the city held

at the time has been a matter of debate, and di�erent solutions have been propo-

67Cf. section 1.1.1, pages 49.
68Cf. section 3.3, pages 185.
69Cf. section 3.3, pages 185.
70Cf. sections 3.2.3.3, page 181, and 3.3, page 185.
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sed71. The most probable appears to be that it was a colonia ciuium romanorum,

following Mela (II,7,124-126), who a�rms it was a colony, and Plinius (III,11,76-78),

who names it oppidum ciuium romanorum (García Riaza and Sánchez León, 2000,

60-67; García Riaza, 2005, 95). The evolution of the site from castellum/præsidium

to a privileged city �ts with similar processes in other settlements during the same

period, the Late Republic and the Early Empire. This is the case of the area of

Gallia Narbonensis, conquered in 124 BC by C. Sextius Caluinus. Aquae Sextiae

was founded as a military camp at that moment (Clébert, 1970, 36), becoming a

ciuitas with Cæsar (after 49 BC) and a colonia ciuium latinorum (Plin. III,36) or

romanorum with Augustus (Clébert, 1970, 59-60; Mattingly, 1983, 245; Arribas,

1983a, 19; Pena, 1994, 255-256; Lafond, 2003, 926). Besides this parallelism with

other areas, we have to take into account a number of features that were linked to

the creation of a colony, such as the approval of a lex agraria establishing a deductio

of colonists, the presence of the founders in the creation process, agrimensors and

the plot allotment by sortes (Salmon, 1969; Eckstein, 1979; Brown, 1980).

Foundational status and urban form were especially linked in the case of Ro-

man cities. Coloniae and municipia were particularly planned from a urban point

of view, with a regular street grid (Frere, 1977, 87 i 103). Colonies had a small size

during the Republic, with compact insulæ, and tended to be larger from the reign

of Augustus onwards (Frere, 1977, 88). In Pollentia, we have seen how the insulæ

model proposed for the north area of the city has small proportions if compared to

other later cities72.

Althought standing at a large distance, the �rst structures in the colonia were

built with a unitary orientation. The north wall of the House of the Bronze Head in

La Portella and the Insula 01 in the forum, with exactly the same orientation, stand

at 170 m from each other. This orientation was followed in the later buildings, such

as the remains from the forum, the House of Polymnia, La Portella, the remains in

Santa Anna de Ca'n Costa, and also the theater. This homogeneous orientation for

71Cf. section 1.2.3, page 62.
72Cf. section 4.4.2, page 219.
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such a large area (15 to 20 ha) was possible thanks to gnomonics and the use of the

geographical north73. Several written sources describe how to use this orientation

system, especially for urban and rural planning (Dilke, 1971, 56-58, 86-87; Le Gall,

1975, 300-301). However, the orientation of structures in Pollentia does not follow

the cardinal points, but maintains a constant deviation from them. It has been

already proposed (Or�la and Moranta, 2001, 221-224; Moranta and Or�la, 2002,

137-139; Moranta, 2004, 137-141; Or�la et alii , 2004, 9; Or�la, 2008a; 2009, 205-

209) that pithagorical triangles were used to reorientate the structures from the

geographical north (Or�la, 2008a). Necessities in orientation could be satis�ed this

way with a constant reference point. The central point of the planning may have

been the possible locus gromæ located in the Edicle 2 in the forum74 (Mar and

Roca, 1998, 112-114; Or�la, 2000a, 135; Or�la and Moranta, 2001, 223-224; Or�la,

2004, 164-165), although the rôle of this structure in the orientation of the forum is

currently being revised (Or�la, in press).

The foundational planning of the city was possibly based on an insula model

in the north part of the city, that we have proposed75 to be 77 x 120 Roman feet

(Figure 8.12). This hypothetical model is linked to a proposal for the street network

in the north part of the city, including four rows of insulæ between decumanus 01

and the Porticoed street (also a decumanus), with three more 30 Roman feet wide

decumani between the insulæ.

This 77 x 120 Roman feet model could be related to the speci�cal modulation

of the forum76. On the one hand, the insula model width and length are 10 Roman

feet less than the Insula 01 of tabernæ in the forum (87 x 130 feet). On the other

hand, if we repeat this hypothetical street grid to the north of the forum, it �ts

perfectly with the distribution of the buildings in the north side of the forum that

we have proposed77. This organization of the forum would be as wide as four of the

73Cf. section 4.3, page 200.
74Cf. section 4.4.1, page 211.
75Cf. section 4.4.2, page 217.
76Cf. section 4.5, page 223.
77Cf. section 4.5.1, page 234.
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insula model with their respective kardines, one of them facing the area between the

Capitolium and the Building A78, already de�ned as a Transitional Area between

the forum square and the surrounding streets79. The total width of the forum

complex would be 398 Roman feet, equal to 31
3
actus. The south area of the city

was widely excavated between 1923 and 194980. It was later excavated in 2005-

2006, but topographical information is still poor. However, a possible nort-south

path (cardo) can be de�ned81, centered with the forum. This street would link the

forum to the necropolis excavated (1930, 1942, 1949) in Ca'n Fanals82.

The foundation and the architectural form of coloniæ was also related to the

Capitolium (Bispham, 2006; Stek, 2009, 25). As we have seen, the Tuscan temple

in the forum (Figure 8.13) corresponds probably with a temple dedicated to the

Capitolian triad. This cult was linked to the romanitas of a given population (Si-

monelli, 1990, 75), as it represented the Roman ethnic group, and the wealth of

Rome, both pysically and politically speaking (Radke, 1973). During the Late Re-

public, especially after the Second Punic War (Bispham, 2006), Capitolian temples

were built in coloniæ, and their presence is in favour of a colonial status in a given

city83. The link with the foundational and early moments of the city, along with

some stratigraphical considerations, tips the balance for its construction with the

urban ecclosion of Pollentia in the 1st century BC84.

The public architecture of Pollentia grew during the Empire. Several equip-

ments were built in the forum, particularly within the already mentioned Transi-

tional Area (Figura 8.14), that was left apparently empty until this moment. The

�rst monument was the Temple I, for which a building date of the beginning of the

78This building is still being excavated.
79Cf. section 4.5.1.1, page 240.
80Cf. sections 2.1.1, page 111, 2.1.2, pages 116, 121, 122 and 123, and section 2.1.3, page 126,

and 2.2.2, page 132.
81Cf. section 4.4.3, page 220.
82Cf. sections 2.1.2, page 116, 2.1.3, page 126, and 2.2.2, page 132.
83Cf. section 5.6, page 277.
84Cf. section 5.8, page 285.
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Early Empire has been proposed. This temple is part of a monumentalization work

of the Transitional Area, including the pavimentation of the area and some smaller

monuments such as a pluteus, an altar and an ædicula-Compitum85. Its probable re-

construction is that of a tetrastyle temple in antis without permanent stairs86. The

inscription found beside the building and its topographical situation have permitted

to reinforce the previous hypothesis of a dedication to the Imperial cult87 (Zucca,

1998, 199; Or�la et alii , 2008b, 326). Temple II was also built in the Transitional

Area. Although its datation is more problematic, it was possibly raised between the

1st and the 2nd centuries AD88. It was also possibly dedicated to Imperial cult89.

The elevation would be a prostyle tetrastyle temple, with a possible staircase on its

north side90. A series of small monuments were built over the north side of Temple

II, such as a small platform attached to the north-west corner, possibly housing an

image; the remains of a staircase; and a north-south portico91.

We do not have much information about the monuments placed in the forum

square in the Republican and Imperial periods, as archaeological excavations have

not concluded in this area. Only three small Imperial monuments are known, for

which no archaeological datation is available yet. Edicle 192 and Edicle 393, were

statue pedestals. Their sizes indicate that they probably supported Imperial images.

Edicle 1 was probably built in the Early Empire as it has a cyma recta moulding94.

Edicle 2 is special given its geometrical relationship with the surrounding buildings

of the forum95, and due to its apparent cardinal orientation it was proposed to be

an auguraculum or templum augurale. Beside this, we have to take into account

85Cf. section 6.3, page 301.
86Cf. section 6.2, page 296.
87Cf. section 6.4, page 305.
88Cf. section 7.5, page 326.
89Cf. section 7.4, page 325.
90Cf. section 7.2, page 317.
91Cf. section 7.3.1, page 323.
92Cf. section 8.3, page 347.
93Cf. section 8.4, page 349.
94If it was not reused, cf. section 8.3, page 347.
95Cf. sections 4.3, page 200, and 4.5, page 223.
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some other architectural features: materials, building techniques and typology. The

latest studies on the orientation of the city (Or�la, 2008a; Or�la, in press) have

clari�ed that this monument is not orientated to the cardinal points following the

geographical north (Or�la, in press). The known templa auguralia (Bantia and,

less probable, Cosa) have architectural features that di�er notably from those of

Edicle 2. Moreover, the form of the monument does not seem to �t with augural

rituals. All this points out that Edicle 2 was probably not a templum augurale or

auguraculum96.

The public architecture of Pollentia, of which we know the Capitolium, Temple

I, Temple II and some small monuments (Figure 8.13), certi�es the link between the

city and Rome, both from an ethnical and political point of view. The foundation of

a colonia in 70/60 BC must have had a series of consequences in its urban form and

its equipments. Some written sources indicate that coloniae were a re�ection of the

city of Rome, their urban model (Stek, 2009, 22-25). This is especially true for the

Late Republic, when Cicero describes coloniae as propugnacula imperii (Cic. Leg.

agr. II,73). Aulus Gellius (NA 16,13,9) de�ned them later (169 AD) as �small copies�

of Rome. The organization of the city �orientation, street grid, organization of the

forum� follows a prede�ned plan, which was a feature of privileged status cities.

Regarding the equipments of the city, a colony had some political, administrative,

religious and economical necessities. These features are not unlinked in Antiquity as

religion covered the whole range of aspects of comunity, but they they had speci�cal

spaces in the Roman world, at least in general terms. From an economical point

of view, the tabernæ in the forum (Insula 01) and the ports that the city had

are examples of the activity that took place in Pollentia between the 1st century

BC and the 3rd century AD. Regarding public architecture, no buildings housing

political or administrative institutions have been identi�ed, although some proposals

have been made for Room C in Insula 01 (Equip Pollentia, 1994, 219; Parment,

1995, 31; Mar and Roca, 1998, 111; Or�la et alii , 1999a, 112; Or�la et alii , 2000a,

96Cf. section 8.2.2, 340.
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61; Doenges, 2005a, 20). Religion is much better represented instead. Just as in

other colonies founded in the Late Republic, a Capitolian temple was built presiding

the meeting point of the comunity, the forum square. It is a cult identi�ed with

Republican principles, and the inauguration of the Capitolium in Rome was in the

�rst year of the Republic. This chronological coincidence, whether it was true or

a later historiographical invention, indicates the link between Roman politics and

religion and the importance of this cult in the Roman Republican mind. It has been

de�ned as an ethnical one, in contrast with the functions that the Imperial cult took

up later. The Capitolian divinities represented di�erent aspectes related to Rome:

Iuno represents the physical prime and communal and political activity; Minerva,

the capacity to provide in a similar way to Iuno, but linked to the Sabine roots of

Rome; Iuppiter Optimus Maximus, whose epithet indicates a special relationship

with the public interest of Rome, that is to say, the public health of the Roman

people (Radke, 1973). The link between this cult and Rome took a more ethnical

and national character. A series of legends and traditions remark the romanity of

the Capitolian cult, opposed to neighbour Estruscan cities (Simonelli, 1990, 75).

The colonists of Pollentia saw their link with Rome reinforced through the building

of the Capitolium.

The arrival of the Empire brought changes in the systems of representation,

which has been especially studied for the reign of Augustus. After the civil wars,

the new power presents itself as the restoration of the Republic, but it adds the

�gure of the emperor, princeps and primus inter pares, who rules politics in Rome.

This schema �nds its representation in the evolution of spaces of representation of

the cities that had been founded before the Empire. The ancient Republican cult

to the Capitolian triad was respected, and a new cult related to the emperor and

his family, the Imperial cult, was incorporated to the urban landscape, especially in

fora. In the cities where a previous Republican temple existed, like in the coloniæ of

Lunæ, Minturnæ, Emporiæ or Pollentia, some structures related to Imperial cult,

such as small temples, fountains or other hydraulic structures, were built close to
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the Capitolium, as a symbol of �delity to the new order. In the case of Pollentia,

the main example of this process is the complex of Temple I (Figure 8.13).

From the links between Pollentia and Rome, we can deduce an Italic character

of the city in its early phase. The abundancy of ceramics of Italic origin had been

already pointed out for the deposits dated to 70/60 BC and to the 1st century AD

(Equip Pollentia 1993, 243; Or�la, 2008b, 28). Some other aspects related to the

foundation are also important, namely the name of the city and the origins of part

of the inhabitants of the insulæ Baliares in Roman times (García Riaza, 2005, 95),

possibly related to the 3000 âpoikoÐ ûomaioi indicated by Strabo (III,5,1). It was well

known the origin of the name of the city in some archaic form of participle, and its

relationship with an also archaic homonymous goddess 97 (Livy XXXIX,7,1). More

recently, the name has been related to the city Vrbs Saluia Pollentinorum in the

Picenum (Italy), in the broader context of a research on the presence of population

of Italic origin in the Roman Balearic islands (Pena, 2004, 74; 2005b; Mayer, 2005,

41-42). As Palma, the name of Pollentia could be a transposition of the name of

this city from the Picenum98. Whathever it was, it is, both ethimologically and

geographically, a name of Italic origin. Along with the name of Palma, it can be

clearly di�erentiated from indigenous or punic origin names such as its neighbour

Bocchor (García Riaza, 2004, 1047), Guium or Tuccis , in Mallorca, Iamo and Mago

in Menorca (Sánchez León, 2004, 1040-1042), or Carthago Noua and Barcino, in the

Iberian Peninsula. Both in Palma and Pollentia the only cases of people belonging

to the tribu Velina outside Italy are found (for the Pollentia examples, see CIBal

25, 26, 27, 35=Veny, 1965, 42-44, 45-47, 47-48 i 58-59) (Pena, 2004, 74-75). To

these features, the present work adds a new one. Architectural forms used in public

buildings of Pollentia have a clear Italic component. Its �rst example is the Tuscan

temple, a type that was developed in the Italian peninsula from the 7th century BC,

and when it was built in Pollentia it was to some extent an exception in Roman

architecture. It kept a strong indigenous Italic remnant that had lost vigority against

97Cf. section 1.2.5, page 80.
98Cf. section 1.2.4, page 76.
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hellenistic forms that were being introduced from the 2nd century BC99. The Tuscan

typology itself was a�ected by hellenisation, and the pronaos traditionally de�ned

as �anked by antæ, was de�ned by Vitruuius (De arch. IV,7) as a portico with

two rows of columns, completely open to its sides100 (Knell, 1983, 91-92). The

existence of a building like this in the noble side of the forum of Pollentia gives an

idea of the Italic character of this community. This is a simptom of the functions

that colonies in the Late Republic developed101 as irradiating focuses of romanity

against the surrounding non-roman populations (Stek, 2009, 21-22, 25). This feature

is especially important if we bear in mind the context of the foundation of Pollentia,

in an area previously highly occupied, and close to an indigenous settlement �

Bocchor� that was important enough to establish a federation treatise with Rome.

Future prospects

The analysis of remains and their contextualisation within the Western Me-

diterranean has brought us to di�erent hypotheses regarding urbanism and archi-

tecture of Pollentia. However, although being probable and feasible, some of them

need for archaeological excavation to be con�rmed, modi�ed or refuted. The most

relevant, for its historical and political implications for the city, is the Tuscan temple

or Capitolium. A building date between 70/60 and the end of the 1st century BC

has been proposed. Materials found in the in�lling of its foundation trenches, such

as hand-made indigenous pottery, support this dating, but materials with a more

precise chronology are needed to con�rm this hypothesis. The proposal for a second

phase of the building, with a new staircase needs archaeological excavation in the

99Cf. section 5.4, pages 261.
100Cf. section 5.4.1, page 261.
101Their previous function is not completely clear, and the traditional perspectives seem to be

too in�uenced by Late Republican and Imperial authors such as Cicero (Leg. agr. 2,73) and

Aulus Gellius (NA 16,13,9). The latters are more related to Late Republican colonies, as Bispham

(Bispham, 2006, 74-76) and Stek (2009, 26-28) discuss.
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front of the temple. This would contribute to both its sequential relationship to the

temple and its dating, proposed for the 2nd century AD.

The small temples in the Transitional Area present some lacks. The podium

of Temple I has not been completely excavated, and thus we do not know how the

temple was internally organised. Its excavation could con�rm or refute possible

internal divisions. Temple II, on the other hand, has a de�nite plan, but its building

dating is not clear yet. The excavation of the front area (west), where di�erent

pavements are attached to the building, could provide new information to approach

the foundation date of this temple. The Transitional Area itself is not de�ned on

its north-east corner, although the proposal made limiting with a decumanus to the

north and with Building A to the east is fairly probable.

Regarding the forum square, some pilar basements in situ and dispersed arc-

hitectural materials can be found on the east area. They could belong to a singular

building, possibly limiting the square on this side at some moment. The area was

excavated in the 1980s, but not deeply enough to give a clear image of how this

side was shaped. Excavation would clarify this limit and the evolution of the square

until Late Antiquity. Edicle 2 has a special importance due to its features and topo-

graphical location. We have some lacks on its dating, evolution, previous structures

or other elements. Its partial dismantling and excavation of previous stratigraphy

would allow a better unterstanding of this small monument.
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The history of urbanism and architecture in Pollentia was strongly linked

to Roman politics from the �rst day. We �nd its origins in the Roman conquest

led by the consul Q. Cæcilius Metellus to neutralize piracy that was a�ecting the

Balearic islands. The real urban ecclosion and its probable foundation arrived later,

in the context of an administrative reorganization of Hispania and the �ght of Gn.

Pompeius against piracy again, after the Sertorian wars. The amount of Italic

origin colons that were destinated to the new colony brought with them names,

architectural forms and religion that were new in this land. The privileged status of

the city conditioned the urban form and the architectural development, and designed

the leading rôle that Pollentia had in the process of romanization that left deep

footprints on the island.
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