
lig 100 Fragntcnl (le Jerpett de l'cstàna d'Apol.lo fig. lÌl Fngmenr de pu de J'eilànta d'Apol lo

cap de I'anirnal (LIMC VI (1992) s.v. N4ithras {R
Vollkomrner) 606 núm. 230 làm. 355).

Com ja hem esmentat, aquesla eslàfua nÕ va ser tro-
bada durant unes excavacions .sinó de lorma casual.

No obstant això. la circumstància que el clescobriment
tingués lloc en una zona pl'opera avala la hìpitlesi que

en I'antiguitat devia estar col locacla en krs tctmes. La

tipologiâ dr: l'escultura no desca¡ta aquesla possibili-
fat, ja que existeix un paral.lelisme a ìe-s ferrmes de

Leptis Magr-ra.

4.5 La inscripció musiva
Joarr Gómez Pallarès

Es tracta <1'una inscri¡rció musiva en opus uermicuJa-
tunt puhlicada per primela \¡egada a Diaz et alii 2000
i amt¡ I ediciil seguent:

t. ]AC
[ ..]OSTES

Es fracla r1'un paviment trobat en una excavacíó dula
a terme al solar númer-o 33 dcl carrer cle Sant Miquel
de Tàrragona que ha posat al clescobert unes termes
púlrliques siluarjes a la zoîa portuàr'ia La inscripció
s emmarca dins d'una carlel la situada a I'extrern cl'una

lliscina i el texl s'orienl'a cap als e.sglaons d'accés. La
resta clel paviment mostlz. per una bancla (la superior
a la inscripció), una decotaciri amb un lalnrint (arnlr

orÌa de muralla) i. per I'altra (ìa inferiora la inscripció),
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una franja decoracla amtl cercles secant-s. La inscripcìó,

en te-ssel.les de pasta de vidre de color blau, presenta

unes llehes rle ca. 10 cm d'alçada, escrites en una capì-

tal quaclracla amb certes tendències acl-uàries (sobretot

a la T de [- - -]ostes) Per desgràcìa, I'estat del text é-.s

completament lragmentari a la parf esquetra i en fa
gairebé impossible, des del meu punt cle vista, com-
prendre'I. Leclició que llroposem és aquesla:

r.l [- - -]AC
rZ [- - Jotter

X

Poc es pol aporfar a la comprensió d'aquest text, més

enllà d'aproparJo, a partir de 1a posició que ocupava al

pavirnenl cle referència, a r.rna tìpologìa semblant a les

que presenlen les inscripcions sobre mosaic d'Hispania
(recollìdes a Gómez Pallarès 1997= ECIIv{H; 1¿l

2002a= ECNiIH) A r. I pot.ser podria amagar-s'hi una

conjunció copulat.iva (a), o bé., una altra possibilitat,
un imperatiu pre^sent del vetb facio.Pel fipu.s de textos

clue normalment es troben les persones que enlren a

una esiança pavimentada amb mosaic inscrit a[ món
romà (no ohliclem tarnpoc la posició de la inscripci<i a

la piscina d'unes termes), fenim f enrlèncìa a pensar que

e.s tracta més aviat d'un imperaliu en se-gona persona

del singular (.r?j. cìirect-ament dirigit (sense saber amb
quin contingul concret) al banyista que el ilegeix. Els

paviments clue e.s pocJrien comparar amh aquest, a

ECIMH, és a clir, pavimenls inscrifs quc no tenen una

relacìó direcla i imprescindiLrle amb una ìconografìa i



quo. a nrés. 0s "(lirigeix(ìn" a I'usltari, srin CJ l; Gi 4:

\'lli 4: Ì\'lli 5:T 1;T 2 (?). errrrc r:ls rnrls rlesrarals (r'r'hi

ha d'allrr:s. pt:rò són nrris riulrtr¡sos i pt'r,lt:rirrr rlo cil¿tr

los aquí) A lcs conclusions <I'ECII\4H. p 197. rlt'sta

cìrvcrl rluo a(l[]csl til)u:i rl'inscri¡lciot'ts lttrsivtts "¡ttc'

st:rrtarr lrirmulas en relacirin con el uso clel pat'ittrrrrttrt
o cl lugar donrlc éslc se crìcuerìtra"

Es frac(a cìe tßxtos inscrils en zones d'accés o de lrànsit
(com ara cl cas que ens ocupa, el qual, per lal <le porler'

ontrar i sorlir de la ¡riscirra. era necessarì "lrerpiljar' i lìe-

gir aqrrest toxt). quc lan leleròncia a l'ris cle la zona o a

qtri tlegeix ìa insclipciri Com c¡ue ì'única ¡raraula més

o monvs consr:r r,ada, | - lo.stes, prohablement arnaga

un lhlo.rtts qur:, més o men]-s tindria ur.ra connotació
rnés avjar negativa. horn podria l)roposal corn a

palal.leì més propr:r, r:n aqucsl àmbjr. ECI\'IH, l\4U
5. de ìVlazarrón (Ì\4úrcia). clatat a lìnals clel segler I aC
principis rlel seglc J dC. en quir rrna inscri¡ció avisa, al

llinclar rle la ¡rorra. a c¡ri enrra .çI . ES Fl/R . FOR.A.ç

és a dir. 'sì ers un lladle. lot el camp'- Lirnpetatirr rì'a-

clLrcsla inscripciti trobada a \,ftilcia i la conrrotacir'l
conrminatr)ria que lé [an ]lensar que la nostla inscrip
ciri cle ìes tennes de Tärragona ¡rolsel podria havcl'p¡'e-
sental lambé, cn la primera línia conservada, un altre
imperal iu.

No vull deixar de cifal una aìtra inscr-ipció cìer

Tàrragona, certameni paral lela aquesta encarâ que no
tessel lacla. sinó incìsa en pe,dra cle Santa Thcla, que

hr:m ¡rogut esfudiar rcccnirnenf (GOmez Pallar'ès

20021:t n.T 16, p. 121-12?, arnb foro). Es tracta d'un
rlístic elegíac escrit en una pìaca r¡ue havia (l'ha\.er est.af

fixacla cn una parct. plobabìemenl (segons [a fitxa de

l'invelrfari del ì\4r-rsc:u Nacìonal d Arqueologia cJe

Tan'agona) d'un eclij'ici termaì, i r¡ue reprorìucix un
tipus dc rnissatge qLre, en Ia noslra opini<i, larnpoc ncr

està gaire ìlun1' clel cle ìa insclipció rnusiva: ,9í níti¡Jtt,ç

uiua.ç ,/ eccun dotnus exo¡n;tÍa e.çt 1.çÌ ço¡de.ç pafior / ted

{pud}et harpitiu¡r¡. és a dir "Si ciuus una vida neta, \,el-
lro aqr:í.lue arlucsta casa s'honora Si els blut su¡ror
faré olerjr lc hospitalìlat, pt:t'ò me n avt:rgon),r:ixo".
Aìgun verb cn im¡reratìu ditigit a qui es movia pr:r la

piscìna anrb ^'malcs int<¡ncions" (harte) potser ¡rorlria
[)ro[]r)sar se corì a hi¡ròtesi d'inter'¡rretaciír de la nostla
r nscrìpcr ri

Els cxcavadors de les termes proposen una dala per a la

conslrucciri dc I'edifici de finals clel sr:glc II o segle III
dC Creiem. segr;ns la lor ma cle les poques lletres con-
sr:rvacJes. (ìue arluesla dala iìs corrÉ)cta (rlin-^ [a "magni

trrd" clue presonta) i, fins i ¡ot po.lriâ proposar-sß n una

d'una mica rnés ar,ançacla. de fìnals del sr:gle III o prin-
ci¡ris deI segle IV sempre sego]rs la paleoglafia, és clar.

4.6 Restes arquitectòniques i musivàries
lúontserrat Garcia

4 6 I Caner rler Sant \4iqucì 33

La inlr:nenció al solar núrn. 33 del calt'er de Sanl

\¡liqr¡el va possìbilitar ìocalitzar diverses peces que

formaven palt cleìs ornarnenfs qur: renia l'edifici ter'-

rnal. Gcnèricarnr:nt, s'adscriLren a dues calegories:

d'una banda. es lracla cìe ¡leces de lipus arquìlecrònic
j. cie l'altra, cle composicions musivàrios- Trltes s'ana-

litzen en aquesl apartat, arnb I'otrjectiur cJ'aportar

algunes cJacles que .s'alergeixin al volum d'informa-
cions cJis¡ronitrles tant sol-¡re ìa confÌguració eslructu
lal rl'afguns clels àmbiis que conslitlrien el conjunl
fermal en palticular, com sobre la decoració arquìtec-
1(ìnica i musir,àr-ia en genet'al rlocumenlada a la ciufal
de Tàrraco L2:i

D'altra bancla, ìes eviclències cerramoìògiques rl numis-
rnàtir¡ues leferents aìs proces"^cls constructius no srin
definìlives. Consegùenlmenl. la crrlnologia de les ter-
mes s'ha r-leterminat cJr: manera inclirecta a par'lil clc

t'anàlisì f.i¡;ològica i la recerca d'exemplars paral'lels als

ar(luil('crorìic¡ cl¡ Ics cirt¡ls clc \ftìrid¡ i (-orclo\a iBarrcra l9R4 2000: \l;irqucz I993 i l99fh)

fip, l0Z' Derallt de la insdliõ ntus¡vn
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