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PRESENTACIÓ
Els dies 20 í 21, de novembre vam celebrar al Museu de

Badalona el VI Fòrum Auliga. Com cacla any, el Fòrum va for-
mar part dels actes de la Capital de la Cultura Catalana.

Despr'és de sis edicions anuals d'aquesta trobada interdisci-
plinària celebrada a diversos llocs dels territoris de llengua
catalana, podem començar a fer balanç.

En primer lloc, hem detectat un interès pel fet de disposar
d'un lloc de trobada comú per a les persones i institucions que

treballem pel món clàssic, el qual aplega una gran diversitat de
disciplines. A més, moltes vegades no hi ha vies de contacte en-
tre les persones, tant si treballen en institucions i entitats, com si
ho fan en la solitud de les seves recerques o projectes de divr-rl-

gació rigorosa, sovint sense espai on presentar-los.

D'altra banda, hem detectat també l'encert del marc de les
capitals culturals on hem celebrat els fòrums. Això té un doble
objectiu. En primer lloc les capitals culturals són un punt de
trobada "neutral" quant a institucions i, en segon l1oc, ens per-
met, allò que sintèticament en podem dir "fer país", anar tre-
pitjant el territori en què treballem bàsicament els lectors de
l'Auriga. També ens permet conèixer de la mà dels seus res-
ponsables els principals jaciments i museus que tenim. En
aquest VI Fòrum Auriga els participants vam tenir I'oportuni-
tat de ser els primers visitants de la magnífica museització de
la connexió de les termes romanes de Baetulo amb el deunnn-
t'ttLs i la nova exposició de la col lecció permanent del Museu
de Badalona, unes obres que s'han dut a terme durant el 2010.

Volem agrair l'hospitalitat que l'equip del Museu de Badalo-
na ens ha ofert, alhora que les facilitats i col'laboració que ens

ha proporcionat Joan Mayné, el seu director; a l'hora d'orga-
nitzar aquest VI Fòrum Auriga.

I, finalmenf anunciar-r'os que el VII Fòrum Auriga el ce-

lebrarem els dies 5 i 6 de novembre a Escaldes-Engordany, al
Principat d'Andorra.
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ctrÀrnc D'ESCULTURA I coL.LECCIorvs DEL uorrt
AI{TIC. FO¡úS DEL MUSEU FREDERIC MARES

Cnnil,ln Gonzílez Cou

L"escultor i col'leccionista Frederic Marès (1893 -1997) va
recopilar i atresorar en el decurs de la seva llarga vida un
notable conjunt d'escultures, principalment de temàtica
religiosa, així com una sèrie d'objectes diversos -ventalls,
bastons, pipes, fotografies, rellotges, armes...- que són
records de la vida quotidiana dels segles XVIII i XIX. L any
7946 va cedir aquestes col.Ìeccions a la ciutat de Barcelona,
i el municipi va crear un museu a Ia zona de l'antic Palau
Reial Major que des d'aleshores ha tutelat i enriquit.

Una de les funcions fonamentals del Museu és posar a

l'abast del públic els coneixements sobre e1s seus fons. Per
aquest motiu, en els darrers anys el nostle Museu ha pu-
blicat una sèrie de catàlegs raonats dedicats a les seves
col'leccions d'escultula i pintura del romànic i gòtic i del
Renaixement i barroc.

Finalment, al març es va presentar el treball gue docu-
menta l'escultura i les col.leccions de món antic i que inclou
les escultures i retrats romans i les col.leccions d'exvots ibè-
rics, terracotes gregues i romanes, llànties, bronzes romans,
fíbules i relleus figurats d'os. Col.leccions que són el preàm-
bul de les medievals i modernes i que, encara que siguin les
primeres que el visitant veu, són possiblement les menys
conegudes fins ara.

IJn museu de col.leccionista, per raons obvies, presenta
una aproximació al món antic diferent de la d'un museu
d'arqueologia. En aquestes institucions ula part important
del fons que es mostra i es conserva a les reserves procedeix
d'unes excavacions o troballes documentades en llocs i
moments determinats, i les seves exposicions acostumen a

fer referència a una cultura, a una etapa històrica o a un
seguit de fets esdevinguts en un espai geogràfic més o
menys concret. En calvi, en un museu de col.leccionista la
presència d'aquestes peces respon a uns altres criteris, ja
que es tracta de1 que es podria anomenar "un museu d'au-
tor", és a di4 un espai configurat per una persona o un
col.lectiu amb uls interessos o gustos determinats amb la
finalitat de poder-los compartir amb d'altres.

Frederic Marès va adquirir les seves col'leccions en el
mercat i, en conseqùència, podia triar les obres i els objectes
d'acord amb l'oferta del moment i els seus criteris. Per
aquest motiu, si bé el Museu mostra col.leccions arqueolò-
giques similars a les d'altres de Catalunya i de l'Estat,
compta amb algunes peces singulars, com ara l'únic retrat
d'August trobat a Catalunya, una petita col.lecció d'aplics
d'ós d'època romana tardana procedents d'Alexandria o
una sèrie de bronzes rars, en el sentit que no s'acostumen a

trobar en altres museus; en són un exemple l'estatueta d'un
Júpiter provincial amb corona mural procedent de la Càl.lia
o un conjunt de cavalls, àguiles i bous vinculats al culte a
Zeus I Júpiter, possiblement procedents d'Anatòlia.

D'altra banda, cal recordar que Frederic Marès era escul-
to4, és a dit un artista i, com a tal, l'estètica de l'obra d'art
però també la bellesa de les formes dels objectes fur-rcionals
havien de tenir un paper important en la selecció del fons.
En el llibre que recull les seves memòries ens parla de les

tertulies que es feien a casa d'alguns col.leccionistes a la
Barcelona dels anvs trenya i a les quals li agradava assistir,
ja que, a més de tractar temes del seu interès com a persona
amb inquietuds per observar i conèixer el seu entorry li per-
metien descoblir el plaer de tenir a prop i poder acaronar
una taula flamenca, un exvot ibèric o una tanagra de fang.

D'altra banda, hem de tenir en compte la seva faceta de
"mestre": va ser professor i director de l'Escola Superior de
Belles Arts de Sant Jordi i de l'Escola d'Arts i Oficis Artístics
de Barcelona, cosa que va hfluir en la idea, molt freqüent
en aquells moments, de fer un museu "didàctic", que pre-
sentés una visió general de la història de l'art, en especial de
l'escultura; aquesta és una altra de les raons del seu interès
per aconseguir aquestes col.leccions d'obres i objectes antics
que serien el capítol primer.

Per aquest motiu, com és habitual en les col.leccions d'a-
quest tipus però també en molts museus de temàtica gene-
raf al costat de les obres originals n'hi trobem d'altres que
són recreacions o còpies de models antics i que, en el nostre
cas, atesa l'antiguitat i qualitat, esdevenen per si mateixes
obres d'art, com és el cas del retrat de Marcus Licinius
Crassus, o dels dos bronzes renaixentistes procedents pos-
siblement de la col.lecció del ba¡celoní Miquel Mai, ambai-
xador de Carles V a Itàlia.

Sens dubte, l'ull de l'artista, del coneixedo4 van ajudar
Marès a poder reunir en el seu museu obres antigues im-
portants, les dues figures femenines representades en un
paisatge bucòlic, el retrat d'Agust, abans esmenta¡ el fron-
tal clel sarcòfag de Layos, la magnífica col.lecció d'exvots
ibèrics, restaurada recentment, o el coniunt de terracotes,
entre d'altres. Però hem de suposar que sovint va comptar
amb l'assessorament d'alguns dels seus amics, com ara Jo-
sep Costa Picarol o Josep Colomines, personatges rellevants
en el camp de l'arqueologia que van contribuir a 1a creació
de col.leccions del Museu d'Arqueologia de Catalunya.

Aquest catàleg és producte de la recerca feta pe1 Museu
durant alys amb Ia col.laboració d'especialistes de diverses
institucions europees que van superar amb èxit una de les
dificultats més importants: la manca de documentació rela-
tiva a la procedència i cronologia dels objectes de petit for-
mat. Un fet freqüent quar es tracta de catalogar i documen-
tar peces comprades en el comerç antiquari o donacions
antigr,res i que quasi tots els museus coneixen i pateixen.

El catàleg recull també totes les peces que s'han conside-
rat còpíes, que presenten afegits i retocs o són recreacions
modernes, amb la idea de mostrar tot el fons, a més d'una
bibliografia completa relativa a cada tipus de col.lecció.

No cal dir que fer un catàleg és un treball minuciós i
entretingut però gratificant a la fi. Però som conscrents
que, encara que sembli el final d'un trajecte, en realitat és

tan sols un inici ja que només compartint i posant a l'abast
dels estudiosos i interessats tot el que fins ara sabern del
nostre fons podrem avançar en l'estudi i enriquir els nos-
tres coneixements.

SIMU LTAT{EJ AÌ,{T L' EXCAVAC IO I LA DIF U SIO :
L'EXPERIEAICIA DE LA CATEDRAL DE TARRAGOIVA

losep M. Mncins (Institnt Català d'Arqueologia Clàssica), Andreu Muíioz (Arquebisbat de Tarragona),

lnun Teixell (Ajuntament de Tarragona)

Més enllà dels objectius científics que hi ha darrere
del projecte arqueològic Cntedrnl deTnrrngonn, hem cregut
oportu convertir la darrera excavació en una experiment
sobre l'efecte socialitzador d'un procés d'excavació o de
recerca que s'ha difós de manera pedagògica i contínua.
Des dels iricis dels nostres tleballs ja havien sovintejat les
conferències de difusió o, en el rnarc de les jornades de
Tarlaco Viva, les visites guiades al jaciment. Per això, en el
nou context d'una excavació plogramada, es va plantejar
una estratègia de difusió, prèvia als inicis del treballs d'in-
tervenció, amb el compromís de manteni.r-la independent-
ment de les vicissituds que es Droduïssin durant el decurs
de l'activitat.

Evidentment, el fet d'adoptar aquesta estratègia en una
excavació arqueològica estiuenca a l'intelior de la catedral
metropolitana i que té per objectiu localitzar el temple
d'August es pot entendre corn una aposta a cavalÌ gua-
nyador. I més després d'una intensa campanya de pros-
pecció geofísica 1'any 2007 arr.b resultats força espelança-
dors. La recerca d'aquest temple ha estat una de les fites
més importants de la historiografia i l'arqueologia local,
però també en Ia recerca internacional de1 culte imperial
pagà un dels àmbits preferents de la invcstigació a partir
de 1'estudi dels processos de monumentalització de les
capitals romanes a imatge de Roma, amb tota la correspo-
nent expressivitat escultòrica o epigràfica.

Les emissions monetàries d'època de Tiberi i Ìa cita
mateixa de Tàcit ("omnes provincias exemplum", Ann I,
78) sobredimensionen aquest fet, estrictament local, d'a-
cord amb la rellevància històrica de Tàrraco a I'occident de
l'Imperi. També ha estat un símbol fonamental en la recer-
ca de les arrels clàssiques del nostre país. Al mateix temps,
els diversos projectes d'estudi sobre el temple d'August
que es desenvolupen a la ciutat permeten calibrar el nivell
de la investigació arqueològica i la seva capacitat d'inte-
racció amb les entitats de gestió de la mateixa ciutat. D'al-
tra banda, l'excepcionalitat i modèlica entesa entre tres
institucions amb seu a Tarragona permet sumar esforços,
tot coresponsabilitzant cadascuna en l'ampli ventall
d'obligacions existents en el nostre patrimoni històric:
l'Ajuntament, en el suport de la recerca sobre un element
identitari d'una ciutat reconeguda com a Patrimoni
Mundial per la Unesco; I'ICAC, d'acord amb el seu àmbit
específic d'investigació; i l'Església tarraconense com a

dipositària d'una part del nostre passat. A més, el suport
del Museu d'Història de Tarragona i del Museu Bíblic Tar-
raconense poden ser fonamentals per convertir una recerca
científica minoritària en un recurs més dels respectius dis-
cursos museogràfics.

En funció d'aquest plantejament, i d'acord amb la rel-
levància de l'objecte d'estudi, es va plantejar aquesta
actuació com una bona oportunitat per aprofitar tots els
recursos mediàtics a l'abast. Consegüentment, i amb ante-
rioritat a f inici dels treballs, s'inicià un blog informatiu

lrostatjat en la revista Sn¡tiens (blogs.sapiens.cat/recerca-
templeaugust) tot aplofitant la seva plataforma de difusió.
Aquest blog, a més, ha estat constantment publicitat mit-
jançant els mitjans de comunicació i els recrllsos institu-
cionals dels plomotors del projecte (mnilirtgs i rvebs). La
infolmació introduïda ha tingut un doble objectiu: alliço-
nar i contextualitzar un projecte de recerca atractiu i, soble-
tot, facilitar un seguiment acurat dels treballs arqueolò-
gics. No es tractava únicament de difondre els resultats de
l'excavació i la validesa dels treballs geofísics, sinó també
de donar a conèixer la quotidianitat clel mètode i de Ia
tasca arqueològica. El marc alquitectònic de Ia catedral i
totes les troballes que es preveien foren considerats ini-
cialment elements d'irterès social, per'ò també vo1íem cali-
brar l'estètica, diversitat i complexitat de la nostra meto-
dologia de camp com a factors atractius de segurment.

Creiem que Ia resposta ha estat satisfactòria i s'ha gene-
rat una dinàmica de consulta amb una mitjana de temps
d'uns quatre minuts. Un cop anunciada la iniciativa
(27 106170), es va assolir una mifiana de 120 consultes dià-
ries els primers dies i, després de diverses peticions, es

prengué la determinació de duplicar els continguts en
llengua castellana (a partir del6 107 lI0). Actualment hi ha
tres períodes diferenciats en l'existència del blog. Durant
la fase d'excavació (28 106 a 37107) s'ha assolit el nombre
de 7.813 i 1.295 visites en les llengües catalana i castellana
respectivament. En el període 1/08 a 20 109 el blog va a-
nunciar que no s'achralitzarien els continguts i fou con-
sultat 3.336 i 893 vegades respectivament. Finalmenf el
blog ha reprès la seva activita! tot i que a un ritme molt
menor, per tal de difondre tota 1'activitat de recerca i de
difusió que es pugui dur a terme. Entre els dies 21 /09 i
1,2111, ha rebut 2.009 i 837 consultes. De forma sintètica
podem determinar que, fins aI13 110, el blog ha estat obert
en una norantena de ciutats de l'Estat i en una cinquante-
na de països. Aproximadament les ciutats amb més con-
sultes ôón Tarragona (35%),Barcelona (33%),}¡/radrid (8%),

Girona (3,5%), Mataró (1,5%), etc. Mentre que pe1 que fa
als estats, el primer és Espanya (90%), segull a molta distàn-
cia d'Alemanya, Itàlia, Mèxic, Puerto Rico, Anglaterra i Fran-

ça. Finalment, s'aprecia coûr augmenta la deslocalllzació
de les consultes segons el nornbre de consultes en llengua
castellan4 ja que en els tres períodes establers el percentatge
de consultes és el segtient: 74,21%,21,11% i29,4%.

En tot aquest període podem afirmar que el recurs ha
estat una eina informativa a l'abast del ciutadà, del nostre
col.lectiu i fins i tot dels mitjans informatius que l'han con-
sultat com a guió de treball. Quant als mitjans de comum-
cació, l'estratègia ha estat concertar dues hores d'atenció
personalitzada in sittL cada divendres. D'aquesta manera
hi havia l'oportunitat de fer un seguiment transparent i
periòdic del decurs de l'excavació, i eren els mateixos pe-
riodistes, més enllà de les preceptives rodes de premsa
irstitucionals a I'inici i al final de la intervenció, els oue
decidien el ritme i la intensitat cle la notícia.



El resultat d'aquesta estr-atègia es pot calibrar a paltir'
dels 25 rnitjar-rs cìe comunicació qr-re han fet un seguiment
de 1a intelvenció, sense que puguem quantifical els rnit-
jans digitals que, a trar,és de les agències inform.rtives, se

n'han fet lessò. Finalment, els dies 30 i 31 c1e juliol es rea-

litzaren unes jornades c1e portes obertes en què, dulant
unes 7 iroles, unes 1.700 pelsones van visitar l'àr'ea cl'ex-

cavació. Foren ateses simultàniamelrt eu tres grups: els
primers davant d'r-rr-r projector on s'explicava el context de

la recerca i els resultats més ir-nrnediats; els segons davant
el sondeig estlatigr'àfic; i en sortil havia una vitrina on
s'exposaven els objectes recLrperats més significatius.
Finalment, en el clecurs dels treballs s'han atès totes les

persones que s'han adreçat individualment i més de 20

grups pertarryents a col lectius plofessionals d'arqueolo-
gia, geologia, arquitectura, personal d'activitats cultulals i
turístiques de diferents administracions públiques i prii'a-
des, grups acadèmics, etc.

Aquesta experiència ens ensenya que, més enllà del nos-
tre entorn més irnrnediat -de tipus laboral, aficionats,
etc.-, hi ha un interès social rellevant que es materialitza
quan s'ofereix una activitat qlre es desenvolupa en condi-
cions de bona comunicació i proximitat. Quan una exca-
vació arqueològica es du a terme en condicions contràries
a les exposades, produeix indiferència o rebuig perquè la
gent no troba arguments justificatius per als inconvenients
que la nostra activitat pot provocar. A Tarragona això pas-
sa freqüentmenf ja que hem de ser conscients que la imat-
ge social de l'arqueologia no sempre prové dels projectes
de recerca, molt sovint executats en indlets ai'llats o ocults,
sinó de Ies intervencions d'urgència, dites ara preventives,
que s'efectuen en entorns urbans pròxims a la ciutadania.

Valorem molt positivament els resultats, tot i que leco-
neixem la dificultat de compaginar el lihle d'excavació i cle

descoberta -amb els inherents clubtes, reflexions, hipòtesis i
dcfuricions d'interpletacions pleliminars- arnb les exigèn-
cies del seguiment mediàtic que ocasiona la lícita impa-
ciència periodística. Es obvi que ambdues professiotrs tenen

tirrrirrgs i llenguatges diferents, i que interpreten amb una
credibilitat diferent les teories arqueològiques que es desen-
volupen en el deculs dels treballs, o en processos posteriors.
Malgrat tof és necessàr'ia Ia convivència entre aquests col-
lectius laborals i, ni que sigui per un fet puntural, cal irsistir
en el fet qne 1es notícies arqueològiques s'han de tracta¡ ar-nb

una paciència allunyada de la immediatesa quotidiana.

Tot aquest "enrenou" s'ha procluït per un sondeig estra-
tigràfic, de només 32 mr, situat a l'eix c1e simetria de la
catedral medieval que, com ja és sabut, segueix l'eix de

simetria de l'antic recinte de culte pagà. L emplaçament de
Ia intervenció es detelminà a paltil dels lesultats de l'ex-
haustiva plospecció geofísica efectuada I'any 2007, qttan
es constatà ulÌa gran aÌteració en el subsòl amb unes mesu-
les aproxirnades de 27 per 35 rn i entle 2/3 m de gruix.

Aquesta evidència mantenia l'axialitat cle tot l'entorn i
fins i tot era coherent amb la distribució mateixa clels pì-
lars medievals. Això, juntament amb les restes decoratives
clel porticat perimetlal (clipeus de Júrpiter Ammó a imita-
ció clel forun augusl¿¿lr de Roma) i un coneixement més

exhaustiu del fòrum de la colònia, feren inevitable una
intervenció arqueològica a f intelior de1 temple aprofitant
la interrupció del culte per l'execució de la IV fase del pla
director de la catedral de Tarragona. Després del precep-
tiu conveni de col laboració entre l'Ajuntament de Tarla-
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rì(ìrì,ì, l'lìrstitlrt Català d'Arqueologia Clàssica i e1 Capítol
rlt' l¡ Catedlal cle Tar-r'agona, s'inicialen e1s tleballs arque-
olix:ics arnb un termiri d'actuació pleestablert i el corn-

¡rronrís de lecnperar 1'apalença origir-ral cle l'enllosat de 1a

t,rtcct'a1 afectat pel soncleig.

Altrament, 1a prospecció geofísica demostrava com la
cota de circulació de la catedral es trobava uns 80 cÍr per
sota de la cota hipotètica del recinte sacre altirnperial. No
nornés mancava l'alçat en rnalbre de Lturi Calrara, sinó
qrle es preveia l'absència de tot e1 podi. I així ha estat ja
que s'ha documentat un importaut nivell cl'argiles natu-
lals de 2,50 metres de gruix i super-posat directament a la
roca. La intervenció demostrà la naturalesa no antr'òpica
cl'aquesta estrat i corn havia estat retallat per tal d'enca-
bir-hi una plataforma de fonamentació aixecada en opus

incerttnn amb la cresta homogeneïtzada per una capa de
morter de calç unifor-me. I- eshrdi geotècnic elabolat pel Ceu-
tre d'lnvestigació Tecnològica i Assaig de Matelials (C[IAM)
estableix en el punt de prospecció una fondària de 2,30 m
de gruix. Els paràmetles tècnics actuals defineixen ull coe-
ficient de balast per placa c1e 30 cn-r de costat, i per a aquest
tipus de materials es poden adoptal valors de l'ordre de
Ks1 = 30 - 60 MN/m'. La part supeliol de la plataforrna
plesentava alguna petita ernpremta alineada de morter
que relacionem a un cos sr.rperposat de calretts ja desa-
pareguts.

Aquesta evidència, que concorda plenament amb les
dates geofísiques i, firs i tot, amb el tlajecte d'una clave-
guera que discorre de forma palal lela al costat de la p1a-

taforma, ens lemet inevitablement a l'existència d'un tem-
ple. No hi ha cap prova estratigràfica que apolti dades
lelatives al pelíocle de construcció, possiblement l'època
de l'emperador Tiberi, ni sobre la disposició dels cossos

arquitectònics superiols. l"element més incert és la pre-
sència d'un ampli conglomerat de pedra, restes de marbre
i morter de calç que s'adossava al basament de carreus,
que, teòricament, r'ecolzava sobre la plataforma d'optts
incertmn. Aquest nucli, sondejat par-ciahnent, reposava so-
bre capes alternes de terra de coloració blanca o groguenca,
segons quin fos el cornponent bàsic: morter de calç disgre-
gat o restes de treball de la pedla de tipus MèdoL. L es-

tructlua en si no presenta plou soliclesa per suportar un
cos arqr-ritectònic, però sí que pot plantejar:-se com eì testi-
rnoni cle la base de l'escalir-rata frontal. Per altra banda, no
ens queda clar si aquest segon cos de fonamentació respon
al moment original o a 1a lefolma del temple qlle va exe-
cutal l'emperador Adrià clurant la seva estada a Tàrraco
(SHA. Vitn Hndr. 12, 3). Evidències d'aquesta obla són
fragments c1e decoració arquitectònica en marbre del Pro-
comès, el qual no entra en els mercats de producció i
comercialització fins al segle II dC.

En relació als processos de transformació de l'antiguitat
tardana, la casuística estratigràfica ha estat més generosa
que l'etapa altimperial. Així doncs, les evidències cera-
rnològiques ens indiquen que a finals del segle V o durant
la primera meitat del VI tota l'obra del temple pagà no es

trobava en peu, a excepció del gran basament d'o¡ttts iucer-
tunt, que no era sllsceptible de spolin o redirtion snxn.

En aquests moments, el nostre esquema interpretatiu
pÌanteja la construcció d'un recinte episcopal durant
aquest períocle, potser en relació amb una nova urbanísti-
ca de clara promoció clistiana que hauríem d'incloure
entle els pontificats dels bisbes Joan i Sergi. A nivell teò-

ric, aquest plantejament podlia estar'lligat amb un trasllat
de 1es antigues relíquies conselvacles fora mr-rra11a en e1

complex paleoclistià del liu Flancoli. És una hipòtesi de
tleball antiga i que es fonamenta en altles evidències arqui-
tectòniques i celamològiques que s'han cletectat errtorn
cle l'antic lecinte pagà (subsòl de la casa dels Canonges i
seu de1 Col'legi d'Arquitectes de Catalunl'a, delegació de
Tallagona). No hi ha eviclències directes sobre la cristia-
nització d'aquest entoln, tlet de deter"minades tombes
plii'ilegiades i de nomblosos elements cle clecolació ar-
quitectònica dels nous edificis de culte, però només l'Es-
glésia cl'època visigòtica es mostra prou capacitada per
dul a terme una transformació intensa de l'antrc monu-
mentalisme imperial.
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