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INTRODUCCIÓ 

En els darrers anys de la década deis 30 el jaciment d'Ostía Antica va 

ser sotmés a una intensa activitat arqueológica, promoguda peí Duce, de cara a 

l'exposició universal de Roma. Dins d'aquestes campanyes d'actuacions es va 

reempendre les velles excavacions en el sector conegut com a Campo della 

Magna Mater. Així es va poder descobrir, a part del temple de Gíbele, ja 

conegut, el santuarí de Bellona I l'Attideion, essent aquest últim, una troballa 

excepcional, en conservar bona part de la decorado estatuaria original, molt 

interessant alhora d'estudiar, prácticament intacte, un ediflci religiós deis, 

encara poc coneguts, cuites "mistérics". 

Malauradament, l'esforg de portar a terme aquesta tasca monumental va 

fer que el treball d'excavació, fet per obrers i supervisats peí sopraintendente 

Guido Calza, moltes vegades es limites a un simple buidatge i recollida de 

trobalies. En aquest sentit, si les excavacions de VAttideion s'haguessin fet de 

manera sistemática i científica aquest treball no hauria tingut sentit. 

L'objectiu del present estudi és la restitució de cada pega dins redifici i 

l'estudi artístic i religiós del seu programa iconográfic, amb especial menció a la 

actuació de Caius Cartilius Euplus. Tal com volem demostrar, aquest 

personatge és el responsable de la construcció i decoració de l'Attideion, 

probablement a imitado d'exemples orientáis i mes concretament de Cízic. Així 

veurem com la decoració escultórica no es limita a un efecte d'embelliment, 

mes o menys relacionat amb el cuite a Atis, sino que compleix una fundó activa 

amb diferents funcions i nivells de lectura. 



El treball consta de tres parts. La primera, de caire contextualitzador, 

presenta una breu introdúcelo a la historia d'Óstia i una análisi i evolució deis 

cuites de Gíbele i Atis. La segona, és la presentado de les dades, amb una 

descripció arqueológica del Campo della Magna Mater, amb la historia de les 

diferents actuacions i l'evolució deis seus diferents edificis, un inventari de la 

epigrafía recollida a l'indret, amb una análisi de les persones I associacions 

vinculades a aquest santuari, i un inventari escultóric. Finalment, la tercera part 

consistirá en un estudi exhaustiu de VAttideion i del seu programa iconográfic. 

També s'ha indos un apéndix on s'analitza la iconografía del sacerdoci 

metróac. 
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I- INTRODUCCIÓ A OSTIA 

Els orígens I l'época republicana 

Ostia es troba situada en la desembocadura del riu Tíber en una zona, 

origináriamrent, d'aiguamolls i salines enfront el Mar Tirré. Precisament aquesta 

posició privilegiada en el control de les boques del Tíber\ i, per tant, de l'accés 

fluvial cap a Roma ,fou el que afavorí la fundado de la colonia, primerament com un 

punt de control estratégic i, mes endevant, assolint el seu máxim esplendor com a 

port natural de Roma. 

Donada la importancia de la ciutat i deis seus estrets Iligams amb Roma, els 

orígens llegendaris d'Ostia son quasi tan remots com els de la mateixa urbs, essent 

atribuits a la figura mítica del quart reí roma, Ancus Marcius. Aquest fet va quedar 

recullit tant a les fonts^ com a la mateixa epigrafía de la ciutat^ Iligant l'origen de la 

ciutat, princípalment, al control de les salines que hi havia en aquest indret. 

Tanmateix l'arqueologia no ha pogut testimoniar mai cap presencia en l'indret, 

si mes no amb prou entitat, mes enllá de príncípis del s. IV a.C. cosa que fa pensar 

que no hi hagués una hipotética Ostia, "reial" o "alt republicana", segurament un 

llogarret dedicat al control i explotado de les salines, en algún lloc proper encara no 

trobat, ja que, llegendes a part, semblen ser ben testimoniades les importacions de 

^ El nóm de la ciutat podría venir d'aquest mateix fet, ja que Ostia o Ostiae etimologicament 
s'assembla molt a Ostium, Jiteraiment "porta", "entrada" o "desembocadura" (PAVOLIN!, 
1986, p.3). 
2 Ennius, Ann. 11,22; Cicero, De Rep. II, 5 i 33; TIt Livi, I. 33,9; Dionís d'Halicarnás, III, 44,4; 
Plini. NatHist XXXI,89. 
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biat ja sigui de les colónies gregues de Sicilia i de la Magna Grecia* o de l'órbita 

cartaginesa® durant el s. V a.C. 

A partir del 396 a . C , amb la conquesta de Veies, aquest panorama canviá 

radicalment, ja que amb un control directo i efectiu sobre tot el temtori nord

occidental de Roma, l'explotació de les salines es traslladá a la riba dreta del riu, 

molt mes productiva®. Aquesta nova conjuntura replantejá, de nou, la funció d'Ostia, 

o si mes no de l'indret, cap a una nova situado, prindpalment estratégica i de control 

de les boques del Tíber^ 

La primera presencia arqueológica es pot testimoniar a partir de la primera 

meitat del s.lV a . C , encara que no sembla ser un establiment fix, cosa que no 

passará fins a la segona meitat d'aquesta centuria, sense que es pugui precissar 

mes, quan aparegué, veritablement, la primera colonia d'Ostia®. És aquesta la 

implantado d'un petita ciutat rectangular de tipus castramental, de 194 x 125,7 m., 

planificada ortogonalment entorn de dos eixos principáis, el Cardo Maximus i el 

3 S 4338 "A(NCO) / MAR(CIO) / REG(I) / QUART(0 A R(OMUL(0) / QUI A(B URBE 
C)ONDIT(A / PRI)MUM COLON(IAM /-) DEDUX(IT). Fináis del s. III a.C. (MEIGGS. 1973, 
p.16). 
^(PAVOLINI, 1986. p.4). 
* (MEIGGS, 1973, pp.18 i 479) Aquest autor, malgrat no negar les importacions gregues 
relatadas a les fonts (Livi, 11,34, 2-5; Dionís d'Halicarnás, VII, I, 3-6) fa valer també el text de 
Polibi (111,22) on s'explicita el primer tractat entre Roma i Cartago, de cabdal importancia, 
per a fautor, ja que reforga la posició de Roma envoltada d'un entorn hostil dins del quai hi 
ha, segurament, les colónies gregues. 
«Tit Livi, VII, 19,8. 
^ Entorn a mitjan s. IV a.C. tota aquesta zona va ser l'escenari de confiictes, especialment 
contra flotes gregues que assetjaven la costa (Tit Livi, VII, 25,4). Tanmateix els confiictes no 
deurien passar de tensions, ja que Livi explícita que ni els grecs Iluitaven a térra ni els 
romans al mar (Vll,26,13). Dins d'aquest context es pot entendre perfectament la fundació 
de la colonia. 
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Decumanus Maximus, i envoltada per una sólida muralla feta de blocs de tufo de 

Fidene®. Malgrat aixó no es coneix prácticament res d'aquesta primera ciutat, 

especialment de la situado del fómm i del seu temple dedicat a la tríade capitolina, 

cosa que ha fet pensar que aquesta no fos veritablement una colonia sino solament 

una fortificació depenent de Roma^°. Tanmateix, l'elecdó de l'indret no sembla ser 

aleatoria, ja que, a part de la seva disposició en l'angle dret format peí mar Tirré i la 

desembocadura del Tíber i, per tant, controlant l'entrada al riu, el castrum sembla 

ser que va ser bastit sobre l'encreuament de dues vies terrestres d'orígens remots, 

concretament la via paral.lela a la costa, que comunicava Laurentum amb el mar, la 

Via Laurentina, i, perpendicular a aquesta, el vell camí que anava des de les salines 

de la desembocadura fins a l'Adriátic, la Via Salaría, que a partir d'aquest moment 

será anomenada, en el seu tram fins a Roma, com a Via Ostiense^\ Poca cosa mes 

se sap d'aquesta fortificació a exepció de la importancia creixent que va prenent 

respecte al seu port i, especialment, a la flota, un fet que s'ha de posar en relació a 

les creixents tensions envers Cartago^^. 

«(MEIGGS, 1973. pp.21-22). 
® Solament queden algunes de les restes d'aquesta muralla, principalment la seva paret 
oriental I les dues portes sobre el Decumanus (PAVOLINI, 1983, pp. 76 i 110). 
'° (POHL,1983). 
'̂ Tot aquest tra^at viari, anterior a la fundado de la colonia, es pot observar en I' eixample 

de la ciutat más entila del castrum, així es pot comprovar bé tant en el Decumanus 
Maximus, que es desvia cap a Porta Marina i la platja (les antigües salines) com al Cardo 
Maximus on, en la seva meitat meridional, es desvia cap a la Via Laurentina, mentres que 
en la part septentrional del vell camí va cap a la desembocadura per la Via delle Poce. 

En aquest sentit s'ha de fer notar que una de les poques mencions que les fonts dediquen 
a Ostia, en aquesta época, és que la ciutat esdevé la seu d'un deis quaestores classici 
(encarregat de les finances de la flota) en el 267 a.C. També Meiggs, malgrat les 
referéncies directes, posa en relació Ostia amb l'enorme esfor? que fa Roma durant la 
primera guerra púnica i les seves conseqüéncies (MEIGGS, 1973, pp.24-27) 
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Un cop acabada la segona guen-a púnica Ostia continuará tenin un rol 

important com a base naval, pero aquest quedará rapidament superat per la seva 

activitat comercial, principalment peí comerg del blat. Aquest fet s'ha d'inserir dins de 

les conseqüéncies de les Iluites amb Annibal, sobretot dins la mateixa Italia, que van 

provocar un empobriment considerable del camp, especialment en el centre d'ltália, i 

alhora un gran augment de poblado a la ciutat de Roma provocada per l'afluéncia 

massiva d'immigrants itálics empobrits, així com, també, un considerable augment 

d'esclaus provinents, principalment del botí de guerra. Aquesta situado va provocar 

greus caresties de blat a Vurbs i la necessitat de la importació de grans quantitats de 

blat, principalment de les noves provincies de Sicilia i Sardenya. En tots aquests 

factors, Ostia jugará un paper determinant com a centre canalitzador del cereal 

destinat a Roma, sempre, pero, en competencia amb Puteoli, i, també, del creixent 

comerg envers les noves provincies orientáis. Així dones, el petit castrum original es 

veurá ultrapassat per tota aquesta activitat comercial fent-lo expandir-se molt mes 

enllá del pomeríum original i adaptant les seves necessitats a una infrastructura 

volcada principalment cap al comer?. Malauradament no es coneix gairebé cap 

construcció d'aquest tipus a Ost ia" , pero les fonts de l'época parlen d'una important 

activitat edilícia en la zona portuaria de la ciutat de Roma^*, fora de la Porta 

Trigémina, que era la destinado final de tots aquests productes distribuits des 

d'Ostia Tiber amunt, per la qual cosa es pot deduir una activitat edilícia semblant a 

Ostia. 

" S'han de teñir en compte, pero, tota una serie de murs adossats a les muralies orientáis 
del castrum datats del s. II a.C. (PAVOLINI, 1983, p.77) així com diverses estructures 
residuals entorn deis eixos principáis (MEIGGS, 1973, p.32), que demostren tan del 
creixement urbanístic de la ciutat com l'amortitzadó d'aquestes mateixes muralles. 
*̂ (MEIGGS, 1973, pp. 30-31) Principalment es paria de la construcció de porticii i emporiae. 
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Plánol d'Óstia Antica (de PAVOLINI, 1986). 



A partir deis inicis del s. I a.C. la ciutat torna a entrar en les fonts dins deis 

conflictes de la guerra social. La disputa del seu control, per part tant de Marius com 

de Sul.la, indiquen la importancia que tenia Ostia respecte a Roma I especialment 

en el seu proveiment de blat. Així se sap que les tropes de Marius varen pendre la 

ciutat amb un atac de la caballería el 87 a.C^^ i que tres anys mes tard també Sul.la 

la va conqurir^^. Aquests dos fets, a part de la importancia bél.lica que puguín teñir el 

que demostren és que a inicis del s. I a.C. la ciutat havia crescut tant que havia 

ultrapassat de llarg, i segurament amortitzat, les vellos murallas del castrum, prova 

de la seva enorme activitat comercial. 

Una conseqüéncia decisiva d'aquests atacs fou la construcció de les noves 

murallas, que a partir d'aquest moment es convertiren en una referencia capital per 

la topografía de la ciutat albora que, segurament, comportaren la creació d'un nou 

govern no tan depenent de Roma com fins aleshores. Ara per ara, aquellos 

murallas están datados amb fiabilitat, pero en base a la técnica constructiva^^ s'ha 

proposat una cronología flexible entre el 150 a.C. i el 60 a . C ; tanmateix, 

generalment han estat acceptades com a una construcció sil.lana d'entorn l'any 80 

a.C"^ i com a tais son denomínades. Tanmateix aquesta cronología ha estat 

(Tit Livi, Ep. 79; Apiá, BC, 1.67,5.) 
(Apiá. BC, 1.88,7.) 

" Concretament opus quasi-reticulatum en l'exterior i opus caementicium en l'ánima. 
" (CALZA et alH, 1953, p.79). La cronología sil.lana de les muralles no es pot assegurar amb 
rotunditat pero si que s'han fet esforgos per datarla en base a referéncies indirectes 
(MEIGGS, 1973. pp. 34-36). 
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recenment discutida i s'hauria de rebaixar com a mínim fins a mitjans del s.l a . C / ^ 

Aqüestes noves muralles tancaven un recinto de 69 hectárees^ i s'obrien a les vies 

principáis amb tres portes, la Porta Marina i la Porta Romana sobre el Decumanus, 

aquesta última sobre la Via Ostiense, i la Porta Laurentina al final meridional del 

Cardo^\ 

D'aquesta época tardo-republicana prácticament no en queden restes-de 

costruccions a exepció d'alguns edificis sacres, concretament dos conjunts a l'entorn 

del recinto del castrum, els anomenats quattro tempieti republicani, a l'est d'aquest i 

el santuari d'Hércules, a l'oest.Probablement en aquesta época Ostia presentarla 

una fesomia semblant a la de Pómpela, amb una majoria de cases privados 

d'expansió horitzontaF. 

®̂ En aquest sentit hi ha dues noves dades, en fase d'estudi encara i per tant inédites, pero 
que son prou concluents. La primera és una nova interpretado de l'epigrafia de la Porta 
Romana feta per Fausto Zevi, a qui li dec la gentilesa de la informado, atribuint la porta a 
l'acdó del tribu Clodi. L'altre son les recents excavacions a la Porta Laurentina, per l'equip 
que ha excavat al Campo della Magna Mater, i que ha datat aquesta porta entre meitats del 
s. I a.C. i meitats del s. I d.C. 
^ No totes ocupades, sembla que la máxima área construida varen ser 50 ha. (PAVOLINI, 
1986, p.10). 

Donada la topografía d'Ostia tota la part septentrional de la ciutat dona al Tíber i, per tant, 
aquesta zona, ocupada per les dressanes i molls, no tindria ni muralla ni porta. 
^ És a dir cases d'atri i/o peristil i anomenades així per diferenciar-les de les cases 
d'expansió vertical, blocs de pisos, que serán els caracteristics d'Ostia en época imperial 
(MAR, 1988). 
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Poca cosa mes es coneix de la Ostia tardo-republicana a part del creixent 

enriquiment de la ciutat, especialment després de la pacificado del Mediterrani, en 

mans de Pompeu, i la reorganització de les flotes de blat^^. 

La primera época imperial i la construcció de Portus 

La gran etapa de prosperitat que va afectar Tlmperi després de la batalla 

d'Actium també es va notar a Ostia, i especialment si es té en compte la seva 

estreta relació amb Roma. L'activitat edilícia promoguda per August hauria estat 

especialment activa a la colonia, encara que malauradament son poques les restes 

que queden d'aquest período; s'ha de destacar, tanmateix , el teatro i el portic annex 

inmediatament al nord d'aquest, obres totes dues atribuibles a l'activitat evergetista 

d'Agrippa^\ així com segurament la construcció del primer Capitolium. Malgrat aixó, 

tota aquesta activitat edilícia no seria mes que el reflex d'una reestmcturació del 

govern, endegada per August, de la que destaca la creació de la Prefectura de 

\'annona i la reorganització del comer? del blat^^ en la que Ostia hi va jugar un paper 

fonamentaP. 

2^ En reaíitat la situado abans de l'acció de Pompeu era tan desesperada que els pirates, 
fins i tot, varen arribar a saquejar Ostia i a establir-se, breument, en les boques del Tíber 
(Dio Cassi, XXXVI,23). 
*̂ (CALZA, 1915, p. 178) Aquest porticat no és estrany a aquests edificis, el primer teatre 

estable de Roma, el de Pompeu, ja en tenia, pero en aquest cas el porticat destaca, 
sobretot a partir d'época severiana, per ser un deis principáis centres comerciáis d'Ostia, 
l'anomenat Fórum de les corporadons. 

Aixó es pot veure en la construcció de grans tiorrea, com els á'Hortensius, d'aquesta 
época o inmediatament posteriors. 
®̂ En reaíitat será a partir d'aquest moment que Ostia, com a port principal de Roma, jugará 
un paper de primer ordre dins del comer? mediterrani com a primer centre redistribuidor, no 
solament amb el blat sino també amb el marbre, olí, animáis exótics, objectes de luxe, etc.. 
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Plánol amb la situado de Ostia i Portus (de MAR, 1992). 



A partir d'August els seus succesors mantindrán l'interés de la casa imperial 

per Ostia, cosa que es veurá reflectida en l'activitat edilícia, tanmateix, forga 

emmascarada per constmccions posteriors. 

Malgrat tot aixó, la imatge d'aquest enorme desenvolupament urbanístic de la 

ciutat d'Ostia no va anar acompanyat d'unes millores del port própiament dit, que va 

continuar a la ribera dreta del Tíber. Aquest port, acaba esdevenint totalment 

insuficient per a canalitzar el creixent volum de comer?, ja que era massa petit peis 

grans vaixells de Vannona, i tenia seriosos problemes amb els llims portats peí 

Tíber^^. Aquesta situació va provocar caresties de blat en la ciutat de Roma, 

destacant la causada durant la succesió traumática de l'emperador Gai^^, cosa que 

va fer adonar al seu succesor, Claudi, de la necessitat de construir un nou port. 

En reaíitat el projecte d'un nou port ja l'havia formuiat Juli Gésar^ malgrat no 

l'arribés a constmir mai, si bé va ser represa la idea, en part, per Glaudi. Aquest 

port^°, comengat a construir el 42 d.G., esteva situat uns 3 km. al nord de la boca de 

Tíber i constava de dos espigons amb forma de mitja lluna contraposats, entre el 

quals hi havia una patita illeta artificial amb un far, que el tancava, dotat de 

l'infraestructura necessária per a les funcions d'amarratge i descarregament, molls, 

dressanes, etc.Val a dir que aquest port no era considerat simplement com un 

27 Per descripcions del port d'Ostia abans de la intervenció de Claudi (Dionís d'Halicarnás, 
111.44; Estrabó, 231-2). 

(Séneca. De brev. vil, 18,5). Aquest autor destaca com, en accedir Claudi a la púrpura, 
solament quedaven reserves de blat per vuit dies, una situació molt perillosa ja que 
l'emperador necessitava molt de blat per tal de guanyar-se el favor de la plebs. 
^ (Plutarc. Caes., 58.10; Suetoni, Claud.. 20,1). 
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apéndix d'Ostia sino que tenia una entitat propia, Portus Augusti Ostiensis, i que la 

seva costmcció no va afectar únicament el desenbarcament del blat, a part d'altres 

mercaderies, sino també una profunda reforma de Vannona per tal de millorar-ne 

l'eficacia. 

Tanmateix, aquest port continuava essent petit I insegur^^ cosa que va fer que 

l'emperador Traja emprengués, el 106 d.C, la construcció d'un de nou a l'interior de 

Tanterior^^ Aquest va ser un enorme port hexagonal que es comunicava amb l'antic 

per un canal, així com també amb el Tíber a través de l'anomenada Fossa Traiana. 

Aquest nou port, anomenat Portus Traían! felicis, gracias a la seva gran vitalitat va 

desenvolupar un gran creixement que, juntament amb el de Claudi, el va convertir 

en una patita ciutat amb una entitat propia diferenciada d'Ostia i coneguda com a 

Portus Augusti et Traianio senzillament com a Portus. 

La nova Ostia 

La construcció deis ports van fer créixer la prosperitat d'Ostia, pero també la 

poblado. Aquest fet,. juntament a un problema endémic de la ciutat com eren les 

riuades del Tíber provocadas sobretot des de la construcció de la Fossa Traiana, 

van propiciar un replantejament urbanístic endegat segurament per l'emperador 

Domiciá. Així es va optar per un nou tipus d'edifici, d'expansió vertical i que permetia 

°̂ Per una descripció del procés de construcció del port (IVIEIGGS, 1973, pp.54 - 58) i per 
una descripcció de les restes (PAVOLINI, 1983, pp. 284 - 286). 

Prova d'aixó va ser una gran tempesta que el 62 d.C. va enfonsar 200 vaixells ancorats 
dins el port, segurament peí seu apilonament. 
22 (MEIGGS, 1973.PP. 58 - 62; PAVOLINI, 1983, pp. 276-284). 
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la massificació de la poblado^ i per un augment generalitzat del nivell de la dutat 

entorn d'un metre mes amunt de l'anterlor. Aquest fet permetia, per una banda, 

evitar, o alleugerar, les inundadons provocadas peí Tíber per6, albora, un 

assentament molt mes sólid d'aquests grans edificis, les insuíae, que necessitaven 

unes fonamentacions considerables. Val a dir que malgrat el procés fos iniciat per 

Domiciá son poques les construccions conservadas d'aquella época^ ja que el 

procés es va continuar durant tots els segles 11 ¡ III d .C . ^ En reaíitat tot aquest canvi 

de fesomia de la ciutat el que está representant és un canvi, o millor, una major 

complexitat de les relacions socials, amb un creixement molt important deis grups 

comerciáis, les anomenades "classes mitges", i del poder deis Iliberts en contra deis 

tradicionals grups aristocrátics, que malgrat no perdre'l del tot si en van perdre 

l'hegemonia^®. Aquesta nova reaíitat del teixit social es velé reflectida en les diferents 

associacions, tant de tipus comercial com i/o religiós, anomenades corpora o 

collegia, que defensaren dins la ciutat els interessos comuns de cada una d'elles^\ 

El gran creixement urbá d'Ostia, pero, no es va reduir únicament a la construcció de 

nous habitatges, sino que va anar acompanyada de tota una multiplicado deis 

servéis, especialment de les termes, tant publiques com privadas, que il.lustren molt 

bé l'elevat nivell de luxe de la ciutat. 

^MPASINI, 1978). 
^ S'ha de teñir en compte que el regnat de Domidá es va veure afectat, després de la seva 
mort, per un procés de damnatio memoriae per part del senat, tanmate¡x,les accions 
urbanístiques i edilícies d'aquest emperador a Ostia haurien estat de considerable 
envergadura com semblen evidenciar les restes conservades (MEIGGS, 1973, pp.66-67). 
2^ S'ha de destacar també que tot aquest procés constructiu va Iligat a la utilitzadó massiva 
del treball amb rajol, un procés molt ben estudiat a Ostia (BLOCH, 1947; STEINBY, 1977-
78). 
2^ (MEIGGS, 1973. pp. 70-71). 
" (PAVOLINI. 1983) on s'hi pot trovar un estudi d'aquestes associadons. tant des de un 
punt de vista corporatiu (pp. 129-140) com religiós (pp. 150-166). 
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Paral.lelament, un altre exemple de la complexitat social d'Ostia, i sobretot del 

seu cosmopolitanisme, va ser l'entrada, amb molta forga, de diferents divinitats i 

cuites estrangers d'origen oriental, principalment els de Gíbele, Isis i Serapis^ així 

com , a partir de la segona meitat del II del mitraisme, un cuite de gran acceptació a 

Ostia^^ Val a dir, pero, que la importancia d'aquests ritus estrangers no va entrar en 

competencia amb els cuites nacionals, que van continuar amb gran vitalitat, com es 

pot veure en la restaurado deis vells temples republicans, la construcció, per part 

d'Adriá, d'un nou temple capitolí, o la continuado deis seculars jocs dedicats a 

Castor i Pól.lux. 

El baix imperi I la decadencia d'Ostia 

La crisi del s. III d.C. va afectar profundament Ostia donada la seva 

dependencia del poder imperial que en aquells moments s'estava desintegran. Un 

deis aspectos mes evidents va ser en el de la constmcció, ja que rindustria del rajol, 

que havia esdevingut prácticament un monopoli imperial en época severiana, va 

entrar en una greu crisi, cosa que va haver de replantejar la construcció en sí''°. Una 

cosa semblant va passar amb el comerg del marbre, que va entrar en crisi, 

segurament per la pérdua del principal client, l'emperador, cosa que va provocar la 

reutilització de materials vells, un tema que s'evidencia especialment en les 

inscripcions. 

^ (SQUARCIAPINO, 1962). 
'^(BECATTI, 1954). 
*° (MEIGGS, 1973, p. 83). Aquesta situado va fer que es recuperes l'industria local, mes 
tradicional, de tufo, així com el reaprofitament de rajols d'edificis más vells. 
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Tanmateix, el principal declini d'Ostia va ser la crisi del comerg, provocada per 

la inestabilitat política del s. III d . C , que va afectar especialment una ciutat que tenia 

en aquest el principal motor económic. Aquest fet s'observa en el descens de la 

poblado i en la falta de potencial económic necessari d'empendre la reconstrucció 

deis edificis, molts de cops abandonats en ruines. 

Paral.lelament, aquest descens important del comerg marítim va afavorir 

Portus, els molls imperials, que amb unes millors instalacions, van absorbir, 

prácticament tot el transport. Aquest fet va provocar un important transvassament de 

poblado d'Ostia a Portus i el conseqüent creixement económic i demográfic 

d'aquest enciau, fins arribar al punt de qué, a principis del s. IV, Portus ja és una 

entitat cívica totalment independent d'Ostia. 

I\/lalgrat tot, aquesta crisi no va acabar amb Ostia, si bé aquesta es va 

transformar ¡ adaptar a les noves necessitats amb la reinstaurado d'un poder 

imperial fort a partir del s. IV . Perduda la seva funció de redistribució en el transport 

marítim. Ostia es va volcar en la vida ciutadana i en millorar la qualitat de vida, 

esdevenint una agradable ciutat costanera*', si bé en una situado secundaria, i fins 

i tot marginal, respecte a Portus. 

*̂  (PAVOLINI, 1983,pp. 264 -267) planteja que Ostia es convertís en una residencia "de 
luxe", tant de l'aparell imperial com deis comerciants que treballaven a Portus, on hi hauria 
la veritable activitat económica, així com de senadors o importants carrees de la mateixa 
Roma. Tanmateix, val a dir que aquests il.lustres personatges utilitzarien Ostia com a lloc de 
residencia, pero que segurament viurien d'esquenes a la mateixa ciutat, és a dir, sense 
vincular-s'hi. 
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A partir del 420 d.C. Ostia patirá la seva última i definitiva crisi. Si bé la ciutat 

es va salvar deis saquejos deis visigots primer i deis vándals mes tard, cosa que 

paria de la poca importancia que aquests donaven a Ostia, va quedar molt afectada 

de la reorganització administrativa produida després del saqueig de Roma per 

Alario. A partir de la creació del vicaríus urbis. Ostia queda Hígada 

administrativament a les altres ciutats d'itália, ¡ en perdre les seves estretes 

connexions amb Roma i, sobretot, amb Portus, que fou la que concentra tot el 

comer?, ja que, aleshores, la boca del Tíber era totalment innavegable. 

Tota aquesta decadencia, i progressiu abandonament, es pot veure no 

solament en la nul.la activitat edilícia, si nó, mes important, en I'amortització d'alguns 

carrers"^. 

A partir del s. VI Ostia fou abandonada del tot i colgada lentament per les 

sorres, igual que havia passat uns segles abans amb el seu port, l'origen de la ciutat 

i, paradoxalment, del seu final. 
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II. EL MITE DE GÍBELE I ATIS 



II- EL MITE DE GÍBELE I ATIS*' 

Gíbele és la principal divinitat d'Asia Menor, malgrat que el seu cuite fos 

primordialment frigi, i representa a la natura en tot el seu conjunt, i específicament la 

seva capacitat vegetativa**. Tanmateix, aquesta divinitat, donados les seves 

característiques, és anomenada molts de cops la Mare deis déus o la Gran Mare, ja 

que els mitógrafs grecs la varen confondre, primer, I assimilar, després, amb Rea, 

esposa de Gronos i mare de la segona generado de déus, encapgalats per Zeus. 

Per aixó es podría dir que Gíbele son dues divinitats diferents sota una mateixa 

aparenta i nom. 

Tanmateix, el seu pas dins el corpus mitológic és breu ja que son pocs els 

mitos en qué intervingué*® a part deis del naixement de Zeus, per rassimilació amb 

Rea. Malgrat aixó, és la principal presencia dins del mito d'Agdisti i Atis que será el 

fonament de tota la religió mistérica entorn de Gíbele. 

Val a dir, que el mito no ens ha arribat d'una manera uniforme i hi ha diverses 

versions relativos, sobretot, a la figura d'Atis, si bé sempre amb unes constans*®. 

*̂  Valgui per exemple el pou construTt en la mateixa semita del cippi. 
*̂  És molta la bibliografía que abarca aquest tema. El recull más complert es pot trobar a 
(METZGER, 1984, pp. 1280-1294, encara que analitza totes les religions mistériques) i un 
comentan crític, si más no sobre les principáis , a (PAILLER, 1989, pp.95-113). 

(GRIMAL, 1981, p. 100). 
*̂  Malgrat aixó, no s'ha de menysvalorar la importancia de Gíbele en la religiositat greco-
romana a causa de la seva poca mitología, ans al contrari, ja que en ser la representado 
d'una forga de la natura la seva presénda era sempre constant. 
*̂  Concretament la folíía i mort d'aquest personatge amb rintervenció de Gíbele que, en 
realítat, és el que caracteritza Atis. 
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pero, normalment, s'accepta la versió frigia del mite com la principal ja que és allí, i 

mes concretament a Pessinunt, on s'originaren els seus misteris*^. 

Segons aquesta versió** Gíbele, la Mare deis déus, era reposant sobre el 

mont Agdos quan Zeus des de el cel la velé i la volgué posseír. La deessa el rebutjá 

i el semen del déu va caure sobre una roca de la qual nasqué un ésser diví 

anomenat Agdisti. Aquest era hermafrodita i de naturalesa salvatge i destructora, 

dominada per la follia, que reclamava per a sí mateix el poder total sobre la térra i el 

cel' '^ Devant d'aquesta situació descontrolada els déus el varen embriagar^ i el 

Iligaren a un arbre de tal manera que quan, un cop despert, es va voler algar de cop, 

va perdre els genitals. D'aquesta manera Agdisti va perdre un deis seus sexes, 

quedant únicament com a femella, i de la sang vessada per la ferida va neixer un 

ametller^\ Nana, la filia del riu, o reí, Sangari, passant per allá va recollir una de les 

ametlles i la va abraíar, quedant, d'aquesta manera, embarassada. Llavors el pare, 

enfurismat, la va tancar i condenar a morir de fam, pero Gíbele, protectora, la va 

alimentar amb fruits fins que el nen va néixer, malgrat no poder evitar que Sangari 

abandones al nadó pero va sobreviure alletat per una cabra i protegit per un moltó. 

(CUMONT, 1905, pp.50-52). 
*̂  La principal font, malgrat ser molt tardana, és la d'Arnobi, autor cristiá que visque entre els 
segles III i IV i també Pausánias, que la defineix com a un relat "indígena" si bé la seva 
versió és mes abreujada (Paus, VII, 17 ,9). 
*® Aqüestes característiques i especialment l'hermafroditisme sembla ser que representen 
l'estat primigeni de l'univers, indefinit, és a dir el Caos al qual els déus hi contrapesaran 
l'Ordre. 
^ A cops s'assenyala Dionís com a encarregat d'aquest fet. 

L'ametller és un arbre molt preco?, ja que floreix a l'hivern, i que es pot relacionar, en cert 
sentit, amb la idea de la renovado. 
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Així, el nen va créixer fins a convertir-se en un jove d'extraodinária bailesa, 

anomenat At is" , que vivia com a pastor. 

IVIolt aviat l'agraciat jove va ser disputat tant per Cíbolo com per Agdisti, 

enamorados, pero el noi va preferir l'oferiment del reí de Pessinunt, Mides, de casar

se amb la seva filia. Cíbolo, coneixedora del destí fatal del jove si aquest es casava, 

va intentar evitar les noces aixecant amb el seu cap les muralles de la ciutat®^, ja que 

el rol, preveient problemes amb les dues divinitats golosos, havia fet tancar totes les 

portes de la ciutat el día del casament. Aprofitant l'ocasió Agdisti interromp, pie d'ira i 

de gelosia, les noces i enfolleix a tots els presents, provocant el suicidi de la filia del 

reí i la bogeria d'Atis, que, dement i sota un p¡, s'emasculá i morí dessagnat, florint, 

d'aquesta sang tot un seguit de violetos que envoltaren el pi. Un cop mort. Cíbolo i 

Agdisti, teñen cura del eos del jove i aquesta demana a Zeus que el ressucités, cosa 

a la qual Zeus s'hi nega, pero, a canvi, l'hi concedí la íncorruptibilitat del eos, al qual 

els cabells li continuarán creixent així com que el seu dit es continúes movent. 

Posteriorment, Agdisti, va portar el cadáver a Pessinunt, on va enterrar-lo i on va 

instaurar un cuite i uns jocs en el seu honor. 

Aquesta és la versió mes reconeguda del mito®*, pero no és Túnica ja que 

poden reelaborar la historia^® o variar forga en detalls i fins í tot en continguts. 

Segons Arnobi el nom, és d'origen lidi, i significa agraciat, bell, o bé d'origen frigi, derivat 
del mot attagus, moltó. 
" Probablement aquest sigui l'origen de l'iconografia de Gíbele, representada sempre amb 
una corona turríta. 
" Magrat que dins del mateix corpus frigi hi pot haver variants, sobretot en la confusió entre 
Cíbele i Agdisti (DACOSTA, 1991, p.197) 
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Segurament la principal diferencia entre elles és la relativa a la mort d'Atis, on poden 

haver-hi notables diferencies. Així Heródot. recollint la tradició lidia, narra com Atis 

fou mort accidentalment en una cacera^. Diodor de Sicilia explica que fou occit per 

haver-se casat secretament amb la seva filla^^, i Ovidi que explica com Atis 

s'emascula penedit de no haver estat fidel a l'amor de Gíbele^. 

Tal com s'ha vist, malgrat ser Gíbele present en aquests mites és Atis el 

protagonista indiscutible i aviat trascendeix per sobre de la narració dos fets 

primordials, l'emasculació i la incorruptibilitat del seu cadaver^^ 

Els orígens del cuite a Anatólia 

L'adoració a Gíbele, i els cuites misterios al seu voltant, teñen un origen 

mil.lenari en la península anatólica®°, malgrat que la "forma" en que ens ha arribat no 

va mes enllá del s. VI a.C., época en que es va acabar el procés de "naturalització" 

del cuite dins el món grec. 

Segurament un deis mes célebres és la poesía de Catul relativa a la possessió divina 
d'Atis i la crueltat de Gíbele (Catul. Car., LXIII). 
^ (Heródot I, 34-45) En aquest cas es manifesté, perfectament, una contaminado del mite 
d'Adonis. 
" (Diodor, III, 58 s.) 

(Ovidi, Fasti, IV, 253 s.). 
Com es veurá aquests dos aspectes serán els mes fonamentals dins del cuite de Gíbele i 

específicament d'Atis. Per la interpretado mística d'aquests dos aspectes s'ha de destacar 
(SFAMENI GASPARRO, 1985), la monografía mes recent, en aquest sentit, i que recull tota 
la bibliografía anterior. 
°̂ Gíbele és, certament, una divinitat de la prehistoria, la gran mare (en un sentit genéric, no 

mitológic) proveidora de fecunditat, la senyora de les feres, etc.. És un arquetip femení que 
pot teñir diferents noms i atribucíons pero que sembla ser una entitat comuna a tota la conca 
del Mediterrani oriental ja des del VII mil.léni. Prova d'aixó és la representado d'una deessa 
asseguda entre dos felins trobada a Chatal Hoyük (6500-5650 a.C.) que prefigura, ja. 
I'iconografia de Gíbele. 
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Les primeres referéncies a aquesta divinitat les podem trobar a partir del s. 

XVIII a . C , malgrat que la primera representado precisa no apareix fins al canvi de 

mil.léni a Karkemish, amb la seva divinitat tutelar, anomenada Kubaba^\ i mes tard 

Kybébé, representada com una deessa coronada amb un polos i amb una magrana 

a la má" . Rápidament aquest cuite es va extendre per tot Anatólia fins arribar a 

l'altre extrem. Frigia, lloc on es desenvolupará definitivament aquesta divinitat. 

Tanmateix, i malgrat el poc que sabem d'aquesta divinitat antiga, no és la 

personificado de Gíbele, encara que tinguin aspectes comuns (a part del nom), ja 

que, aquesta, sembla ser que no es va consolidar plenament i, sobretot, en el seu 

aspeóte de cuite misterio, fins a partir deis entorns del canvi de mil.léni quan Anatólia 

va ser envaida peis pobles Traci-frígis d'origen balcánic. Així dones es podría dir que 

Gíbele és el resultat d'un procés de sincretismo produít entre la vella divinitat 

anatólica, Kybaba, i les aportacions balcániques entre els s. XII i VI a.C.®^ 

Val a dir pero, que és encara discutida l'aportació deis pobles grecs, entorn 

del VI a.C. a la configurado d'aquesta divinitat, sobretot des d'un punt de vista 

iconográfic. A Büyük Kale apareix una divinitat femenina acompanyada per un 

flautista i un tocador de lira, cosa que ha fet que s'interpretés com a Gíbele". Pero la 

principal discusió es fa entorn de l'aparició de Gíbele asseguda amb un petit Ileó ais 

peus i, opcionalment dintre d'un naiskos, en haver-hi qui ho creu una creació 

®̂  Per els posibles origens i significats del mot (TURCAN, 1989, p. 36). 
" (VERMASSEREN, 1977, p.18). 

(LAROCHE, 1960, pp. 113-128). 
" (VERMASSEREN, 1977, p. 20). Malgrat aixó no tothom está d'acord amb aquesta 
afirmado, o ,s¡ mes no, no assegura l'interpretadó de la deessa (SFAMENI GASPARRO, 
1985, p.4). 
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plenament grega®® i, contrariament, hi ha qui ho considera una tradició figurativa 

local®®. 

Seria, també, a partir d'aquesta época quan es configuraria el personatge 

d'Atis®^ quedant tots dos Iligats, indefectiblement, al mont Ida®®. Així, en aquesta 

zona es desenvoluparia els ritus mistérics, Iligats a Cíbele I Atis, de carácter 

marcadament orgiástic, característica trácia, I que exaltarien la mort I renovado 

anual de la natura®^. 

A partir del s. VI a.C. el culto de Cíbele, o almenys les representacions 

d'aquesta, ja es troba extés per tota la koine. Així trobem representacions seves a 

llocs tan allunyats entre si com Xipre i Marsella^°, encara que, segurament, la 

representado mes clara de Cíbele es troba a Delfos^\ representada en el fris de la 

(WILL, 1960, pp. 95-111) Ho considera una creado de les colónies gregues d'Asia Menor, 
com a mínim, des de el s. VI a.C. 
®® (MELLINK, 1960, p. 188). Reconeix aquesta imatge, ja en el s. VIII a .C , en les roques 
gravadas de Frigia, en les quals els pobles grecs s'inspirarien. Malgrat aixó sembla que la 
cronología d'aquests relleus s'hauria de rebaixar cap ais s. VII-VI a.C. (BARNETT, 1953, pp. 
58-72). 
®̂  Els trad-frígis assimilarien Atis al seu Dionís-Sabazi, divinitat de la vegetado. Tanmateix, 
aquest, malgrat mantenir les seves característiques, a Frigia quedarla lligat a la térra, i per, 
tant, a Gíbele, mentre que abans sería un personatge más independent (CUMONT, 1905, 
pp. 50-51). 

Des deis seus origens más remots Kybaba havia estat una divinitat Hígada a les grans 
muntanyes (SFAMENI GASPARRO, 1985, p.1), no será fins aquest moment en qué els 
frígis Tassímilaran al la seva principal muntanya. 
®® A (CUMONT, 1905, pp. 51-52) es relaciona aquest fet amb el clima d'aquesta zona 
d'Anatólía, molt extremat, amb un hívern molt dur i fred I una primavera húmida i verdosa. 
°̂ Segons (WILL, 1960, pp. 95-98) aquest fet és degut sobretot a l'acció colonítzadora deis 

foceus. Per un catáleg exahustiu de les representacions de Cíbele (NAUMANN, 1983). 
Aquesta representado no solament és decisiva per la seva plasmado iconográfica, sí no, 

sobretot, perqué és el primer cop en que es representa juntament amb les divinitats 
Olímpiques. Aquesta assimilació ais déus Olimpios, especialment a Rea la podem trobar 
també en la literatura [Himnes homérics, XIV; Eurípides, Sacc, 175-178; Píndar,D/f, II, frag. 
58). 
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Gegantomáquia del tresor de Sifnis, del 525 a . C , on se la pot veure sobre un carro 

tirat per lleons. 

Tanmateix la prova mes clara de la introducció d'aquest cuite a Grecia és la 

constnjcció d'un Metroon, temple dedicat a Gíbele, a Atenes. La mitología entorn 

d'aquest fet ens explica com, arribat a Atenes, un sacerdot frígi de Gíbele, intentant 

fer proselitisme, va ser capturat í mort peis átenosos; per aquesta acoló la deessa va 

castigar la ciutat amb desgracies naturals fins que la construcció d'un temple en 

honor d'aquesta divinitat la va calmar^^ Aquest fet, que durant molt de temps es va 

considerar llegendari i anetdótic", sembla ser que respon a una reaíitat^* ,si bé 

velada per la llegenda. 

Poca cosa és el que coneixem d'aquest cuite a la Grecia clássica i fins a quin 

punt va arribar a arralar en la mentalitat grega. Segurament aquest es deuria 

assemblar a roriginari de Frigia, si bé aquesta semblanza seria totalment formal, ja 

que la mentalitat grega era fonamentalment contraria a molts deis costums "barbars" 

deis frigis, i orientáis en general. En aquest cas, un deis aspectes mes fonamentals 

d'aquesta religió, és a dir, la castrado deis seus sacerdots^^, no es troba present 

durant la introducció i formado del cuite a la Grecia continental. 

" (Aristophanes, Plut, 431-431 a; Photius, Lexicón, Mtixpvi/ov; Julia, A la mare deis déus, I, 
159). 
"(GRAILLOT, 1912. p.22). 
*̂ A (COSÍ. 1980-81. pp.82-86) s'analitzen les dades arqueológiques que semblen donar 

validesa a aquesta historia. També s'hi recull la bibliografía anterior sobre aquest debat. 
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Cíbele a Grecia 

Per tot aixó la introdúcelo de Cíbele a Atenes i a Grecia no es pot considerar 

com l'adopció d'una nova religió, aliena a la mentalitat grega, sino mes aviat 

rassimilació d'una divinitat a uns ritus i misteris ja consolidats. Així Cíbele, una 

divinitat de la natura i considerada com a creadora d'aquesta va ser assimilada a 

Deméter, pero sobretot a Rea, la "mare deis déus", una vella divinitat ja coneguda 

d'época micénica^®. 

D'aquesta assimilació amb Rea es Iligarien a Cíbele els Coribants, o Curets. 

Aquests son uns personatges, que es caracteritzen per les seves dances frenétiques 

i la fressa que fan al colpejar els seus escuts amb una espasa, i que ajudaren a Rea 

a amagar el naixement de Zeus.Peró, la seva incorporado al cuite de Cíbele no será 

únicament per l'assimilació de les dues divinitats, sino que a partir d'ara jugaran un 

paper molt important semblant al de les ménades o les bacants deis rituals 

dionisíacs. 

Així, podem veure com l'innegable orientalitat d'aquesta divinitat la decantará, 

a nivell ritual, cap ais misteris de Dionís^, molt mes semblants ais seus origináis com 

La presencia de sacerdots-eunucs sembla ser forga corrent en els cuites anatólics, com 
per exemple els Megabyzes d'Artemisa Efésia (TURCAN, 1984, p. 37). Peí que fa al 
significat de la castrado i el seu sentit religiós (NOCK, 1972, pp. 7-15). 
" (BURKERT, 1979, p.165) Concretament les tauletes micéniques parlen d'una divinitat 
anomenada mater theia. Probablement la rápida expansió de Cíbele a Grecia es doni 
precisament per l'assimiladó amb una divinitat popular ja coneguda i ara revitalitzada. 
" Sobre els ritus i els misteris de Cíbele i la seva semblanza ais de Dionís (SFAMENI 
GASPARRO, 1975, pp. 9-19). De la relació entre aquests dos cuites mistérics i sobretot 
entre Atis i Dionís se'n pariera mes endevant. 
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es pot veure en autors contemporanis com Píndar^®, que descriu els ritus de Cíbele 

similars ais thiasos báquics, o Eurípides^^ on trobem a Dionís juntament amb 

Cíbele. 

Cal esmentar, tanmateix, la important abséncia d'Atis en la Grecia continental, 

quedant redulda la seva presencia solament a algunos ¡líes I grans ports 

cosmopolites. Aquest fet no és gens d'extranyar ja que Atis representa ais eleménts 

mes orgiástics i "orientáis" del cuite i per tant es rebutjat peis grecs , encara que no 

peis estrangers, sobretot anatólics, a l'Egeu occidental. No será fins al s. IV a.C. que 

trobarem la figura d'Atis plenament consolidada en la mentalitat grega, si bé molt 

Iligada, i fins i tot confosa, amb SabazI, tots dos amb un origen traci comú. Aquesta 

constatado la pódem trobar tant a nivell historie, amb el primer ritual, conegut, de 

castrado d'un metragyrtes^°, testimoniat el 415 a.C. a Atenes, com literari en una 

comedia de Teopomp®' i fins i tot religiós en els ritus de l'abans esmentat Sabaz i " . 

Finalment cal esmentar un últim aspecto de la introducció d'aquest culto a 

l'Atenes clássica, i és la plasmado iconográfica de Cíbele en l'art groe. Abans ens 

hem referit a la representado d'aquesta, ja en el s. VI a.C. , com una divinitat 

asseguda en un tro amb un íleo ais seus peus I opcionalment dins un naiskos, ni 

essent aquesta representado altra cosa que l'adaptació deis modeis anatólics a l'art 

groe. Pero la primera representado de concepció totalment grega, ¡ que a partir 

(Pindar, Dit. II, 58). 
" (Eurípides, Palamedes, frg. 586). 
«°(Plutarc, A//c.13,4). 

(Teopomp, Frg. 27). 
" (Demóstenes, Sobre la corona, 259-260). 
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d'ara es convertirá en "canónica", va ser l'imatge esculpida per el metroon d'Atenes 

on es veia a la deessa asseguda en un tron entre dos lleons i amb el tympanum i la 

pátera a la ma atribuida a Agorácrit de Paros" . 

A partir de les conquestes d'Alexandre i el fenomen de l'hel.lenisme a Asia 

Menor, el lloc originan del cuite de Gíbele, entrará de pie dins de l'orbita grega, la 

qual cosa repercutirá forga en aquesta religió. Així es pot veure com tota la 

representado iconográfica local, la mes antiga de la deessa, desapareixerá i 

quedará substituida per la nova iconografía de tipus totalment grec" , cosa que feria 

pensar en una substitució de la "vella" i tradicional religió de Gíbele per la "nova" 

d'origen grec. Tanmateix, sembla que els rituals frigis, marginats en el cuite grec, 

continúen amb tota la seva vigencia i espectacularitat^^, enriquits ara peis misteris 

d'altres religions*^ especialment de Deméter, a través d'un procés de sincretiste 

que, per altra banda, afectará tots els cuites de tipus misterio dins l'hel.lenisme. Així 

dones l'eclosió de les dues tradicions, oriental i occidental, a Asia Menor convertirán 

aquest indret en el centre mes important de la religió dedicada a Gíbele, la Mare deis 

déus. 

" L'atribució a Agorácrit proposada per (Plini, Nal Hist. XXXVI, 17) sembla ser molt mes 
encertada que no pas l'atribució a Fidias proposada per (Pausánias, I, 3, 5) o (Arria, 
Periplus Ponti Eux. 9) segons (VON SALÍS, 1913, pp. 1-26). 
" Un deis exemples millor coneguts és el de Gordion on, amb una gran tradició de tipus frigi 
en la representado de Gíbele, a partir del s. III a.C. es veu totalment substituida per una 
iconografía de tipus grec (ROLLER, 1991, pp. 128-143), 
" En aquest sentit es revaloritzen molt les figures d'Atis i Agdisti representants de 
l'eunuquisme metroac, un deis aspectes que mes repugnaven ais grecs pero que amb 
l'hel.lenisme sembla generalitzar-se. Així podem trrobar representacions o referéncies 
d'aquestes dues divinitats a llocs tant allunyats entre si com a Sardes o el Pireu (TURCAN, 
1989, p.38). 

(SFAMENI GASPARRO, 1985, pp. 20-25) A mes deis ja mendonats de Dionís, Sabazi i 
Deméter, caldría afegír-hí els Dioscurs. 
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Dins d'aquest context es comentará a plasmar literariament el mite d'aquesta 

divinitat, adorada en determinats llocs pero no massa coneguda. Segurament l'obra 

mes destacada és la del Eumólpida Timoteu, un sacerdot d'Eleusis, que cap el 300 

a.C. I sota els auspicis de Ptolomeu I Sóter*^ va intentar canonitzar el mite en base a 

diferents tradicions'*, tant anaóliques com gregues*® tal com recullirá molt 

posateriorment Arnobi®°. Tot i aixó també hi hauran altres tradicions, com la lidia, 

recollida peí poeta Hermesianax®\ Ileugerament anterior a la de Timoteu, o la mes 

diferent, recollida per Heródot^^ 

Pessinunt, el principal lloc de cuite de Cíbele", ja que allá era on hi havia la 

pedra negra caiguda del cel, on es considerava que hi vivia la propia deessa, era un 

petit principat de caire teocrátic dirigit per un summe sacerdot, \'At¡s^\ Aquest petit 

estat, malgrat ser teóricament independent, era un protectorat de Pérgam®^, el regne 

" Dins d'aquest esperit reformador i universalista tant prop! de rhel.lenisme, el mateix 
Timoteu va organitzar al Pontus el cuite de Serapis (Tácit, 4,83). 
" Concretament Arnobi cita que Timoteu va investigar en base a antics Ilibres, inaccesibles 
ais profans així com els misteris deis sacerdots de Pessinunt (Arnobi, Ad. Nat, V, 5). 
" (CUMONT,1905, p.52). 
*° Sobre Arnobi i les seves interpretacions respecte a Cíbele (TURCAN, 1989, pp.38-41). 

(Pausánias, VII, 17. 9-12). 
" (Heródot, I, 34-45). 
" Pero no l'únic car hi ha també centres molt destacats com Cízic o la mateixa Pérgam. 
®̂  Aquest era, albora, assistit per un Battakés, una mena de více-presedent de la comunitat 
sacerdotal (TURCAN, 1985, p.43) 
®̂  Cosa que es pot veure en la correspondencia trobada a Sívri Hissar entre VAtis i el reí de 
Pérgam, malgrat que es manté un tráete d'ígual a igual (CCCA, I, p.24, n.56). 
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mes preeminent d'Anatólia^, dirigit per la dinastía deis Atálides" I molt vincuiat amb 

Roma, cosa que facilitará la introducció d'aquest cuite en aquella ciutat. 

Cíbele a Roma 

La introducció d'aquest culto a Roma s'ha d'inscriure dins del contexto de la II 

Guerra Púnica. En el 205 a.C. I sota l'amenaga present, si bé no tan constant, 

d'Anníbal a Italia, una serie de prodigis, principalment unes plujes de podres, van 

propiciar que el senat consultes els Ilibres sibil.lins®®, Aquests van resoldre que 

l'enemic seria expulsat d'ltália si era portada a Roma la Gran Mare de l'lda, 

indentificant aquesta muntanya amb el mont Ida proper a Trola®®. D'aquesta manera, 

i malgrat una certa indecisió lniciar°°, el rei Attal de Pérgam, amic de Roma, hauria 

Iliurat la pedra negra ais ambaixadors romans. Amb aquests esdeveniments, a mig 

camí entre la historia i el mito, d'una manera casuar°\ Cíbele va anar a parar a 

Roma, tot i que, en realítat, s'han de entendre dins d'un complexo entramat geo-

®® Dins del contexte del cuite a Cíbele una prova d'aquest fet és l'exportació de productes 
manufacturats amb imatges de la deessa, tan estatúes com petites terracotes, de Pérgam a 
altres ciutats frígies, com Gordion (ROLLER, 1991, pp.137-138). 

El fundador i epónim de la dinastía va ser Atal I, el nom del qual és una advocado al déu 
Atis. 

És molt corrent durant la república romana que el senat, representant d'un poblé 
extremadament supersticiós consultes els Llibres Sibil.lins, de I'oracle de Cumes, cada cop 
que es produTen mals presagis. Aquesta práctica va ser posteriorment prohibida durant el 
principat per evitar la deslegitimat de les diferents dinastías. 
®' Hi ha un altre mont Ida a Creta, pero la identificado amb el troíá comporta un Important 
simbolisme ja que aquesta ciutat era la patria d'Eneas. Tot aquest simbolisme será tractat 
en profunditat mes endevant. 

Segons Ovidi, el rei s'hauria negat a Iliurar la seva divinitat nacional pero després d'un 
terratrémol provocat per Cíbele, reivindicant el dret de Roma a ser un digne destinatari de 
totes les divinitat, el rei va accedir amb la justificado que així Roma revaloritzava els seus 
origens frigis (OVIDI, Fasti. IV. 265-272). 

Aquesta és la tesi de (CUMONT, 1905, p.49) malgrat que ell considera que aquesta 
"circumstáncia fortuita" és una exepció única. 
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polític en el que Pérgam, enfrontat amb Filip V de Maceddnia, necessiía urgentment 

un aüat, d'aqui el fet de que cedeixi la pedra negra. 

El 4 d'abril del 204 a.C. el valxell amb fa pedra negra va arribar a Ostia, on va 

ser rebut per Publl Esclpió Nasfca, elegit com el vír opfímus que l'orade de Delfos 

havia aconsefiat per rebre a la deessa, i va ser Iransportat a coll per les matrones 

mes dignes de la classe senatorial fins a! Palaíf, on va ser disposada temporalment 

en ei temple de la Victoria en espera de la construcció d'un temple dedicat a la 

propia Cíbele'°^. Aquesta arribada va venir acompanyada de bons prodigis i, 

sobretot, de la victoria sobre Annibal a Zama, cosa que va dotar a fa deessa nou-

vinguda d'un gran prestlgi entre e! poblé de Roma I que es va reflectir amb l'enorme 

éxit deis Mí Megalenses, que se celebraven entre e! 4 I el 10 d'abril, celebráis al 

seu honor. 

Una anécdota de la seva arribada a Ostia és especialment significativa. Al 

comentar a remuntar el Tfber, el valxell que transportava la pedra es va encallar en 

tes sorreres d'Ostia'°^. Aquest mal auguri va ser atribuit a una vestal. Quinta 

Claudia'^*, que, pressumptament, havia trencat el seu vot de castedat. La nota, per 

demostrar la seva Inocencia va Iligar-se el vaíxell a la seva cintura í el va treure de 

'"^ Malgrat que el fet d'introduir una divinitat estrangera en el Palatí és exepcional (en realítat 
aixó és perqué no era considerada una divinitat estrangera si no "nacional", BARTOLI, 1943 , 
pp.229-239; ROMANELLI, 1964 , pp.619-626) no ho és el fet en sí d'introduir un nou cuite. Ja 
que, ta religió romana en aquesta época está en plena formado i és corrent l'arribada de 
noves divinitats o rassimilació d'altres gregues, vegfs per exemple ( G A G É , 1955 ; BLOCH, 
1976). 

Aquest fet ha estat interpretat com a característlc dins de la introdúcelo d'una nova 
religió, son els anomenats "ritus de passatge". En aquest sentit el fet que encaill en tes 
sorreres d'Ostia simbotitzaria l'lnicial resistencia que fa Roma a la introducció d'un cuite 
extranger (BREMMERIHORSFALL, 1987 , p.111). 
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les sorres, amb la qual cosa mostrava la seva inocencia i la protecció de la deessa. 

Aquest senzill, i anecdótic, relat, tanmateix, comportará importants connotacions, ja 

que, per una banda Iligará indefectiblement Cíbele a Ostia^°^ i, per altra banda, 

convertirá aquesta deessa en divinitat tutel.lar de la familia Claudia, que dos sedes 

mes tard aconseguirá la púrpura^°*. 

Tretze anys mes tard de Tarribada de la pedra negra, el 10 d'abril del 191 a.C. 

el pretor M. lunius Brutus va donar per acabat el temple de Cíbele en el Palatí i la 

deessa hi va ser traslladada definitivament adaptant l'arerólit al cap de la nova 

imago'°l 

L'indret ha estat excavat en diverses ocasions"* des del seu descobriment en 

el segle passat, posant al descobert aquest temple, molt a prop de l'anomenada 

cabana de Rómul i al cantó de l'anomenada Casa de Livia , posterior, un deis llocs 

mes simbólics^°^, sino el que mes, de Roma. 

Aquesta era descendent del célebre Atta Clausus. qui segons (TURCAN, 1989. p.44) 
portava el nom d'Atis. 

Aquest fet es pot veure amb l'important santuari a la divinitat en aquesta ciutat que és 
l'objectlu del nostre estudi, pero també és molt important l'aspecte de la devoció popular 
com es pot veure, per exemple, en les antefixes, que molts de cops representen l'imatge del 
vaixell amb la deessa a sobre, representada com una dona, o en les llanties (SFAMENI 
GASPERRO, 1962, p. 17). 

En efecte será l'emperador Claudi qui treurá de la marginalitat el cuite de Gíbele i l'obrirá 
al poblé roma. S'ha de teñir en compte que aquest és un mite relativament tarda i fet durat 
el principat d'August BREMMER i HORSEFALL, 1989, p.106), princep casat amb una 
Claudia. 

(Prudenci, Perístephanon, X. 156-7) 
Concretament les excavacions de Pietro Rosa. 1862. A. Vaglieri. 1907. P. Romanelli. 

1950 (ROMANELLI. 1964.pp. 619-626) i mes recentment (PENSABENE, 1978, pp. 67-74; 
PENSABENE, 1979, pp. 67-76;BATISTELLI, 1991, pp.98-108). 
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D'aquest primer edifici prácticament no en queda cap reste degut a un gran 

incendi que el va destruir en la seva totalitat el 111 a.C. Rapidament, pero ,va ser 

reconstruTt un nou edifici que, amb modificacions ¡ reformes, és el que s'ha 

conservat. Aquest nou edifici, bastit, segurament, per M. Cecil.ll MeteP'°, era un 

edifici anfipróstil, amb una profunda pronaos amb antas I d'ordre corinti, sobre un 

gran podi amb esglaonada central. L'accés principal era per una gran esglaonada'" , 

l'anomenada scalae caci, que el comunicava amb el forum boaríum. Un nou foc, en 

el 3 a . C , va obligar August a reconstmir de nou el temple, encara que, en realitat, a 

part d'aixecar el pódium, prácticament el que va fer va ser rembelliment d'aquest 

amb una nova decoració arquitectónica, mes luxosa, i, segurament, escultórica. No 

hi ha constancia, ni escrita ni arqueológica, de reconstruccions, si mes no de certa 

envergadura. L'aparenga del temple"^ es pot Imaginar, fácllment en la representado 

d'aquest en dos fragments de relleu de l'anomenada Ara Pietatis^^^, erigida per 

Claudi el 43 d.C. En aquesta, es pot veure un temple tetrástil d'ordre corinti, elevat 

sobre un gran pódium de esglaonada central i altar, I amb un frontó on hi ha 

representat, al centre un tron cobert amb una corona muralis, símbol de Cíbele, dos 

personatges ajeguts a cada cantó del tron, un amb un timbal i l'altre amb una branca 

de pi, i, finalment, a cada extrem i mirant cap el centre, dos lleons amb les seves 

Sobre aquest simbolisme (BARTOLI, 1943, pp. 229-239). 
(ROMANELLI, 1964, p. 620). 
Aqüestes escales haurien funcionat, segurament, com les grades per les obres de teatre 

que es representaven durant els ludí megalenses. Sobre rutilització d'esglaonades com a 
grades teatrals enfront de temples (HANSON, 1959). 
" 2 La reconstrucció del temblé, en base al relleu es pot trobar a (HUELSEN, 1895,pp. 9-22). 
" 3 Sobre aquests relleus (BLOCH, 1939, pp. 81-120; TORELLI, 1986, pp. 63-88). 
Recentment s'ha reinterpretat aquesta com a l'yAra Gentis luliae (KLEINER, 1992, pp.141-
145). 
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urpes anteriors sobre una cista. Coronant redifici hi havia acroteris representant a 

corimbants, del quals en el relleu solament se'n veu un. 

El mes destacable d'aquest temple, a part de les seves restes 

arquitectóniques, escultóriques i epigráfiques^^'* son tot un seguit d'exvots de 

terracotta"* trobats en les excavacions de P. Romanelli que testimonien el cuite a 

Atis, si bé a nivell particular i no oficial, ja durant la república"*, un cuite que deuria 

estar forga estés entre els esclaus i Iliberts d'origen oriental i fins I tot entre la plebs 

romana"^. 

Tanmateix Cíbele no va ser introduTda a Italia únicament com un objecte de 

cuite, sino que juntament amb ella van venir un sacerdot i una sacerdotessa de 

Pessinunt, per mantenir els mateixos ritus que allá. Malgrat aixó, un cop introduída 

la nova religió a Roma aquesta va ser rápidament marginada"* ja que si bé es 

sentien obligats amb la deessa rebutjaven totalment un cuite en el que els 

sacerdots, els galli, havien de ser eunucs, estat que impedia la possessió de la 

ciutadania romana, i en el que els seus ritus eren de tipus orgiástics"^. Per tot aixó 

(CCCA. III. n 3-10). 
Publicats tots per primer cop a (CCCA III, n. 14-199). 

''^ (ROMANELLI, 1964,p. 622). 
^"(TURCAN, 1989, p.48). 

Val a dir pero que aquesta marginado es caracteritza per una dualitat oposta, és a dir per 
un cantó es prohibeix al poblé roma accedir ais seus ritus orgiástics, i per tant contraris a 
l'ordre, pero per l'altre aquests no es prohibeixen totalment, com passa amb el cuite a 
Bacus, precisament perqué la deessa, no la seva religió, es presenta com a portadora deis 
valors d'estabilitat i "nadonalitaf (COSÍ, 1984, p.89-90). 

En aquest sentit és molt il.lustratiu l'episodi narrat per (Diodor, XXXVI, 13; Plutarc, Vita 
Maríi, 17) on durant les guerres centre els cimbres i els teutons el Battakkes de Pessinunt, 
oferint l'ajut de la deessa a Roma, és escoltat peí senat pero en canvi és humiliat 
publicament peí tribu Aulus Pompeius en el fórum devant del poblé. Totes les fonts referents 
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el sacerdoci era sempre d'origen oriental I els ritus propis estaven prohibits fora de 

l'ámbit tencat del santuari del Palatí. Solament durant les Megalénsies es pemriitia 

ais galH sortir com a sacerdots de Cíbele i recollir donatius'^ i, esporádicament, a 

l'aristocrácia romana'^' fer banquets, mutitatíones'^, en honor de la deessa, sempre 

que fossin d'acord amb el mos maiorum i no caiguessin en les "orgies barbares" 

característiques d'aquesta. Per tot aixó aquest cuite era tutelat, i vigilat, peí Pontífex 

Máxim I sobretot peis decemvirí sacris faciundís, encarregats deis llibres sibll.lins'^^ i 

per extensió deis cuites estrangers intmdu'its, molts de cops, a través seu. 

Un cop a l'any, aquesta religió, tancada dins deis seus murs, en el Palatí, 

esclatava en un gran fervor popular. Era, com ja hem dit abans, durant els jocs en 

honor de Cíbele, anomenats les Megalésies, que se celebraven entre els dies 4 110 

d'abril. Durant aquests dies, el santuari s'obria al públic I a la ciutat els ediis 

convocaven representacions teatrals i jocs al circ máxim, on hl havia una gran 

representado d'aquesta divinitat. 

a aquests personatges, especialment les cristianes, son sempre sarcástiques i els deixen en 
ridícul, ja que eren considerats semiviríi. Sobre la figura i considerado social d'aquests 
personatges (CARCOPINO, 1923-B, pp.237-324; SANDERS, 1978, pp.1062-1091). 

(TURCAN, 1985, p. 45). 
Cíbele sempre va ser una divinitat de raristocrácía,en contraposíció ais ludí Saturnales, 

malgrat que tot el poblé hi participes durant els seus jocs. La rao s'ha de buscar en una 
divinitat aliena a la mentalitat romana pero que alhora estava molt Iligada ais origens troians 
de Roma, un aspeóte que era facultatiu únicament deis patriéis. També s'ha de teñir en 
compte que tota la iniciativa d'introduir la deessa fou un acte exclusivament aristocrátic en el 
que el poblé solament hi intervé de manera passiva durant els ludí que se li dediquen (COSÍ, 
1984, p.89). En aquest sentit a la primera meitat del s. I a.C. Cíbele comenta a sortir en les 
emissions de monedes, sobretot les encunyades peis ediIs encarregats de les megalénsies 
(TURCAN ,1983). 

(Aulus Gelli, Les nits..., II, 24,2). 

30 



Aquests jocs, convocats primerament peí pretor urbá i després per l'edil 

Gurur^\ es feien en honor de Cíbele, la Magna Mater {Deorum), que van agafar el 

nom, ludí Megaleses, de la tradúcelo grega Megalri MrjtTjr^^^ I es van comengar a 

celebrar immediatament després de la introducció de la deessa a Roma, el 194 ^^o 

19 V a.C. 

D'aquestes primeres testes no se'n coneix massa, a excepció de la gran 

desfilada inicial del día 4, en la que els galli porten a coll Vimago de la deessa en mig 

d'una sorollosa comitiva^^*, de la celebraeió de representacions dramátiques, ludi 

scaeni, jocs al drcjudi circenses, i les mutitationes cenarum ja esmentades. 

Tornant a Cíbele dins Roma poques son les referéncies que en tenim des de 

la seva arribada durant l'época republicana. Aquest fet, a part de la perdua fortuita 

de les referéncies^^, deu ser deguda, principalment al rebuig generalitzat d'aquesta 

religió dins la societat romana"°; en aquest sentit és molt simptomátic el sacrifici que 

A partir de Sul.la el nombre passará a ser de 15 i s'anomeneran, dones, els 
quindecemviri sacris faciundis. Sobre aquests, la seva organització i funcions mirar (PORTE, 
1989. pp.144-149) 

Una magistratura típicament aristocrática en contraposició de l'edil plebeu que 
organitzava els ludi Cereri o Céñales. En reaíitat aqüestes dues testes celebrades l'abril son 
reflex una de l'altra representant els plebeus i a l'aristocrácia. respectivament 
(SABBATUCCI. 1988. p. 147-148). 

Segons (Cicero, De haruspicum responsis,^2,24) l'unic ludus roma amb un nóm 
extranger. 

(Tit Livi, 54. 54, 3; Val.leri Máxim, 2.4, 3). 
(Tit Livi, 36, 36, 3). 
Fet que Ovidi, que és qui narra aquest antic festival, critica de manera dissimulada per 

considerar-ho un cuite oriental (Ovidi, Fasti, IV, 179-393). S'ha de teñir en compte, pero, que 
Ovidi escriu dins de la gran reforma augustal, forga contraria ais orientalismos. 

El principi de argumentum e silentio no és ni molt menys satisfactori. 
"° (CUMONT, 1905, p. 53.). 
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G.Livi Salinátor fa, el 190 a . C , a Trola en honor de Minerva, I no de Cíbele" \ 

Prácticament les úniques referencies que es teñen son les cites sobre algún gallH I 

les relacions amb Pérgam"^ o les diverses profanaclons deis jocs I temple fetes per 

Publi ClodP^. 

Un aspecto molt Important del cuite de Cíbele será rassimilació o absorció, 

dins del seu seguid, d'altres divinitats, com Má. Aquesta era una deessa anatólica 

provinent de Comana ' ^ que es caracteritzava peis seus ritus salvages d'orgies de 

sang en els que els seus sacerdots i seguidors, anomenats fanatici, entre balls, crits 

I sorolls es ferien mutuament amb espases I destrals per tal de espargir la 

representació de la deessa i els seguidors amb la seva propia sang. Els romans 

entraren en contacte amb Má a la mateixa Anatólia dins del context de les guerres 

contra Mitrídates, i, a través de la interpretatio, rapidament fou associada a Bellona, 

perdent, pero, la major part deis seus ritus. Aquesta renovada Bellona adquirirá 

molta importada quan Sul.la la tria com una de les seves divinitats tutelars'^ i, com 

hem dit, será associada a Cíbele com a deessa pedisequa^^, o seguidora''^ amb 

una contraria propia anomenada deis hastiferíi. El millor exemple arqueológic 

d'aquest fet el podem trobar en el santuari ostienc del nostre estudi, on en una part 

(Tit Livi, 37, 9, 7). 
Sobre aqüestes i la discusió sobre si el cuite a Cíbele era realment rebutjat a Roma mirar 

(THOMAS, 1984, pp-1508-1512) on l'autor considera que s'hauria de matitsar forga aquesta 
afirmado. 
" 2 (Cicero, De haruspicum respons¡s,28) 

On hi havia els seus dos temples principáis, un al Pontus i l'altre a Capadócia (Estrabó, 
XII, 2,3-5, 535-537; 3,36,559). 

Succeí de la següent manera: un esciau, posseit i pariant en nom de Bellona, li va 
augurar la victoria sobre Roma i l'incendi del Capitoli (Plutarc, Sul.la, XXVII, 12) 
"®(CIL, VI, 30851). 

Aquesta associadó la trobem reflectida, per exemple, a (Juvenal, Sátires, VI, 511 s.) 
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subsidiaria del Campo della Magna Mater hi ha un recinto dedicat exclusivament a 

Bellona I a la seva confraria. 

Cíbele en l'AIt Imperi 

Amb l'adveniment de la dinastía Julio-Cláudia, Cíbolo adquirirá especial 

rellevanga, on el seu origen frigi i la seva protecció a Eneas^^ serán una garantía, i 

justificado, deis drets del succesor d'aquest al domini de Roma. En aquest sentit, 

Cíbele apareix, diverses vegades, com a protectora d'August en les representacions 

d'aquest, com per exemple a la Gemma Augusta''^^, de Vienna, on corona 

l'emperador heroitzat juntament amb Roma o en una base de Sorrento^"" dedicada a 

la casa imperial on hi ha representat un coribant. També, en aquest sentit, s'ha de 

destacar la reconstrucció i embelliment del temple de Cíbele al Palatí, el 3 d . C , com 

ja hem esmentat abans. Malgrat totes aquestos mostres de favor entre August i la 

deessa, i de la vinculado directa amb la casa imperiar''\ el princeps no aixecará la 

prohibició sobre el seu cuite que continuará tancat al Palatí. 

No será fins l'emperador Claudi que aquesta situado canviará sensiblement. 

Descendent d'aquells Attus Claudi i Quinta Claudia, abans esmentats, era un 

personatge de la familia imperial, nét de Lívia, que aparentment estava fora de la 

línia successória, cosa que va fer que es dediques a l'erudidó, especialment la 

religiosa. D'aquesta manera va entrar en contacte amb la religió de Pessinunt tan 

(Virgili, Ene/da, X,157). 
Encara que també podria ser Céres o Pax. 

"° (CCCA, IV, p. 28) 
Concretament dos Iliberts d'August i LIvia que serán sacerdots de Cíbele (CIL, VI. 496). 
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Iligada a la seva propia familia, encara que no s'ha de menystenir la influencia deis 

seus Iliberts, tots ells orientáis, i que deurien estar vinculats a aquesta religió^"^. 

Així dones, és aquest emperador^*' a qui es deu la introducció d'unes noves 

festes molt mes properes a l'original frigi . Aqüestes es feien a la segona quinzena 

de mar? i celebraven l'adveniment de la primavera a través de la figura d'Atis^**, 

tanmateix, s'ha de teñir en compte que el calendan definitiu d'aquestes no el 

coneixem fins a mitjans del s. IV^*^ i que inclou incorporacions de diferentes 

époques: 

15 de marg - canna intrat Era el dia de l'obertura de les festes i comengava 

amb la desfilada deis cannoforí, els portadors de canyes, que simbolitzarien 

les voreres del riu Sangarius on s'havia trobat l'infant Atis. Aquesta festa, mes 

aviat un festival, sembla que va ser atribuit a Antoninus Piu a fináis del seu 

regnat, sense cap equivalencia en el festival de Claudi. Aquesta incorporado 

sembla que va Iligada, i justifica en certa manera, la introducció d'Atis com a 

déu amb plens dreta en el panteó romá^**. 

(TURCAN, 1989, p.50). 
La principal font sobre aquest fet és (Joan Lydus, De mensibus, 4) que ho atribueix a 

l'emperador Claudi. Malgrat tot hi ha qui ho ha interpretat com a Claudi el Gótic 
(DOMASZEWSKI, 1911,p.56) generalment s'atriburix a Tiberi Claudi Neró (CARCOPINO, 
1942, pp.51-59; GRAILLOT, 1912, pp.115; CARCOPINO, 1923-A, pp. 135-159 dona la rao a 
aquests dos últims i critica amb molt de fonament l'interpretadó del primer). També avala 
aquesta teoría les primeres construccions del Santuari de Cíbele a Ostia (MAR et alii, 1996) 

(TURCAN, 1989, p. 50-54) s'hi troba la descripció mes precisa del que ell anomena la 
"setmana santa" d'Atis donats els evidents paral.lelismes de mort-resurrecció-renovadó amb 
la setmana santa cristiana. 

Aquest el coneixem per l'anomenat Calendan de Philocalus, fet el 354 (GIL ?, p.260). 
Sobre aquesta questió en concret i l'el.laboradó del calendan (FISHWICK, 1966, pp. 193-

202). 
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22 de marg- arbor intrat En aquest dia es portava al tennple un pi taliat i 

embolcaliat amb bandas de llana com sí fos un cadáver i decorat amb 

guarlandes de violetos. Aquest arbre sembla que, inicialment, representaría, a 

Frigia, la mort de la natura amb l'acabament de l'hivem^*^, cosa que s'acabará 

personificant en la figura d'Atis. Els encarregats de portar l'arbre eren els 

dendropliorí. 

23 de marg- Aquest era un dia de tristesa, penediment i abstinencia, per 

plorar Atis mort. 

24 de marg -dies sanguis. Aquest era el dia del funeral d'Atis, en el que els 

galli, enmig d'esclats orgiástics de bogeria, es flagellaven acompanyats de 

música i crits estridents. Era el dia, també, en qué els neófits es convertien, 

dins d'aquestes festes orgiástiques, en galli a través del sacrifici l'auto-

emasculació, a imitació del propi deu. Tota aquesta bogeria i vessament de 

sang s'han d'entendre com una expiado i sacrifici per tal de tranquilitzar els 

manes d'Atis. 

25 de marg- liilaría. Eren aqüestes unes festes de jola descontrolada que 

celebraven la resurrecció d'Atis I, per tant, de la natura, celebrat a través de 

grans banquets i mascaradas. També en aquest cas aquesta celebrado va 

ser introduída posteriorment, si bé no queda ciar amb exactítut, tanmateix s'ha 

de considerar d'época d'Antonínus Pius o del segle posterior^^. 

26 de marg- requietio. Jornada de repós. 

(CUMONT, 1905, pp. 55-56). 
(FISHWICK, 1966, p. 195). 
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27 de marg- lavatio. Era i'ultim día deis festivals I es caracteritzava per una 

gran processó en la que es portava la ¡mago de la deessa fins al riu Almo^*® 

on era banyada i purificada. Sembla que aquesta processó. que sortia fora 

deis murs del temple deuria ser oberta a tot el poblé i avalada per l'estat^®". 

Per les descripcions d'Ovidi aquesta processó deuria ser equiparable, sino 

igual, a la de les Megalésies celebrada el 4 d'abril. 

A partir de Claudi la religió de Cíbele, i Atis en menor mida, va quedar 

plenament inserida en el món romá^^\ especialment Toccidental ja que en l'oriental 

sempre hi havia estat. Aquest fet és tan important que rapidament s'exten cap a 

l'occident, especialment a les Gál.lies^", pero també a Híspanla^" I a la resta de 

l'imperi^", i sobretot, a través deis processos de sincretismo i assimilació es 

converteix en la garant i protectora d'altres cuites estrangers que a partir d'ara 

s'aniran introduint a Roma^". 

Obviament aquest, rúnic de que tenim constancia, era l'utilitzat a Roma capital. S'ha de 
suposar que en cada ciutat on es celebressin aqüestes testes tindrien un riu o rierol. 

Així ho sembla demostrar la participado en aquesta deis decemvirí sacrís faciundis (Luca, 
I, 599). 

Tot i amb aixó.s'ha de teñir en compte una Important hostilitat entre sectors de la 
ciutadania mes tradicionalista {Juvenal, Sat, IX, 2) així com un cert menyspreu deis 
orientáis, que consideraven aquests cuites com a propis {Plutarc, Amator., XIII, 756). 

Destaquen en aquest sentit dos grans santuaris metróacs com el de Vienna, ja d'época 
de Claudi (PELLETIER, 1980, p. 28) i el de Lió (MIRAR) 

(BLANCO FREIJEIRO, 1968, pp. 91-100; ALVAR, 1993, pp. 313-326) 
(CCCA, l-VII on hi ha un recull de totes les manifestacions conegudes de Cíbele i Atis 

arreu de l'imperi Roma) 
(CUMONT, 1905, pp. 58-59). 
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Sembla que durant el s. II Cíbele mantindrá un protagonismo principal a partir 

deis Antonins^^. Així dones será durant el regnat d'Antoninus Plus quan es 

reformará definlíivament el cuite de Gíbele amb la plena potenciado d'Atis, quan 

partir d'ara pendra el rol principal, com a déu de mort i ressunrecció I es renovará, en 

aquest sentit el festival de mar? amb la Introdúcelo de noves festes. canna intrat, 

hilaría i requietio, una nova cofradía, els cannophori, I un nou summe saeerdot, 

Yarchigallus, així com la introducció del taurobolium^^. Aquest procés de renovado 

propiaciará un fervor religiós desmesurat que quedará evidenciat en les nombroses 

trobalies, arqueológiques, epigráfiques i numismátiques d'aquest perfode^^. Com 

Claudi, Antoninus Plus no era un emperador especialment interessat o fervoros 

d'aquest cuite, sino que les seves intencions s'han d'enmarear dins d'un procés molt 

mes ámpli destinat a reformar la religió romana tradicional, per mitja de rassimilació 

d'altres religions, principalment orientáis, que l'enriquissln en un moment de greu 

crisi espiritual. Tanmateix, en tot aquest procés no s'ha de menysvalorar la important 

influencia que deuria d'exercir Faustina adepta ais cuites metróacs^^. 

Tot aquest procés continuará amb gran forga durant la dinastía deis Severs^®° 

cosa que es pot veure amb freqüéncia en la numismática amb rassociació de les 

dones de la familia imperial amb Cíbele'®\ 

Peí que fa l'objecte d'aquest estudi és en la segona meitat del s. II quan hi ha la fase mes 
important del Santuari d'Atis al Campo della Magna Mater. 

(FISHWICK. 1966, pp. 193-202). 
(BEAUJEU. 1955. pp. 312-320). 
(BEAUJEU, 1955. p.319). 
En determinats casos aquesta associadó amb Cíbele podia ser extrema, com el cas de 

Heliogábal que desfilava disfragat de Cíbele en un carro tirat per lleons, pero també de 
Dionís {Hist. Aug. Vita Hellog. 28,2). 
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El taurobolium 

Amb la gran refonna de Claudi s'hauria refomriat també el sacerdocio", pero 

no será fins a la segona meitat del s. II que trobem, per primer cop, la figura de 

Varchigallus. Aquest era el summe sacerdot de la religió metróaca, un personatge 

important dins de la ciutat i que, generalment, tenia altres carrees, ja fossin 

religiosos o civils^*^, és a dir, era un ciutadá roma. Aquesta dualitat sacerdot de 

Cíbele/ciutadá roma que en principi és contradictoria, a causa de l'emasculaeió, 

imprescindible peí primer i excloent peí segón, es solucionará a través d'un nou 

ritu, el taurobolium. Apareix testimoniat per primer cop l'any 160 d.C.^" , pero no se'n 

té cap descripció exacta fins al s. V quan Prudenci^*^ el descriu precisament per 

criticar-lo. 

Segons la descripció de Pnjdenci aquest ritu consistía en la introdúcelo del 

mistes en una fossa excavada a térra que era coberta per una plataforma 

perforada. Sobre aquesta es sacrificava un brau, la sang del qual brollava 

profusament escolant-se entre els forats,a mena putrefacta rosada {tabidum rorem), 

amb la que el mistes, amb delit, es cobria tot el rostro i la bevia. Un cop acabat el 

Així, en aquesta associació, hi podem veure a Sabina, Faustina la major i la menor, 
Lucil.la, Julia Domna i Julia Soamina (BIEBER, 1969, pp. 29-42). 

Son d'aquesta opinió, malgrat la manca de proves determinants, (CARCOPINO, 1942, 
pp. 109-111; TURCAN, 1989, p. 54). 

(CARCOPINO, 1923-B, pp. 238-241) on esmenta la gran considerado que tenien els 
arctiigalli, fins i tot peis escriptors cristians, sobretot en comparado amb els galli; eren els 
caps reconeguts per l'estat de la religió metróaca i, fins i tot, els oradas de Varchigallus de 
Portus, tenien valor de Ilei. 

(CIL, XIII, 1751). 
(Prudend, Perístephanon. X, 1006-1050). 

38 



bany de sang, aquest, sorgia de la fossa devant els adoptes i era considerat purificat 

i igual a la divinitat^**. 

L'origen d'aquest ritu així com el nom serien asiátics, i s'hauria de cercar en 

les antigües cacares rituals de búfals salvatges a Anatólia i que en época 

hel.lenística s'haurien transformat en espectacles rituals basats en la cacera d'un 

brau o x a P " dins d'un recinto tancat^**. Aquests ritus haurien entrat a Roma a través 

deis cuites anatólics de Má-Bellona encara que haurien quedat reduits a un 

simulacro, és a dir al sacrifici del brau o xai amb el uenabulum esmentat per 

Pmdenci^^l Així dones a partir de les tesis de Cumont s'ha considerat al taurobolium 

com un ritu ja fixat i introduit a Roma en época d'Antonínus Pius. Tanmateix, no 

tothom hi está d'acord, especialment Duthoy"° que en base a la terminología 

emprada en l'epígrafia, especialment els verbs i el seu sígnificat, considera que el 

taurobolium sofreix una transformació i evolució des de la seva introducció a Roma 

Aquesta última interpretado és, tanmateix, molt controvertida ja que en cap text es diu 
quina és la fundó final de! taurobolium. (DUTHOY, 1969, pp. 105-110) en el seu estudi 
sobre aquest ritu analitza les diferents interpretacions sobre aquest fet. Així Cumont creu 
que aquest és primerament una purificado física i després espiritual, per Graillot seria la 
identificado amb la mort i resurrecció d'Atis, pero aixó no está testimoniat a cap lloc, per 
Grenier seria la introducció ais misteris, cosa que no Higa amb que aquest ritu es pugui 
repetir, i finalment el propi autor que considera que és únicament un ritus d'expiació i. per 
tant, de purificado espiritual. 

L'altre versió del taurobolium, mes senzilla o barata, i segurament de menor valor 
espiritual, és la immolació d'un xai, el criobolium. 

Aquesta cacera sembla que es faria amb una javelina unida al eos amb un lia?, un 
uenabulum (Prudenci, Perístephanon, X, 1027). Tanmateix sembla que quan Cumont 
explica aquest ritu tenia al cap les actuáis curses de braus. 

(CUMONT, 1905, pp.63-64 i nota 32). 
"° (DUTHOY, 1969, pp. 88-105). 
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fins a la descripció de Pmdenci. Així ell considera que hi ha tres fases del 

taurobolium^^\ 

La primera fase, entre el 160 i el 250 d.C. , i que es caracteritza per la 

utilització del verb faceré o similars com moveré o celebrare, era com el sacrifici 

normalitzat d'un brau, taurília, que es feia en la religió estatal, pero, amb tres 

característiques concretes, el propi nom, taurobolium, el seu context exclusiu dintre 

de la religió de Cíbele i l'especlal rol que sembla que jugaven les parts del brau 

conegudes com a uires. En aquests actos hl participaven sevires augustales, 

dones"^, molt característlc de les religions orientáis, i associacions, com els 

dendrophorü o cannophoríi, així com comunitats com res publicae, provinciae, etc. . 

La segona fase, entre el 228 i 319 d . C , es caracteritza per rutilització deis 

verbs taurobolium accipere o tradere. En aquesta fase el ritual s'especialitzava molt 

mes i girava entorn d'un misterios objecte anomenat cernus. D'aquest cemus no es 

coneix la forma, pero si se sap que el saeerdot l'aixeeava per sobre del mistes i 

després li oferia. Duthoy teoritza que aquest fós una mena de bol sacrífeal que, en 

ser un estadi intermig de la primera fase i el bany de sang de la tercera, contingués 

la sang del brau que s'oferia al mistes, pero de cap manera les uires. Seguint amb 

aquesta interpretació el sacrifici del brau es dedicarla a l'emperador i l'oferiment del 

que contingués el cernus (¿la sang de l'animal?) al dedieanL 

(TURCAN, 1989, n.72) considera l'obra de Duthoy "...utile, mais discutable.", ja que creu 
que no es pot provar que el taurobolium hagi evolucionat del s. II al IV d.C. 
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Finalment la tercera fase, entre els anys 305 i 390 es caracteritzaria peí verb 

taurobolium percipere o tauroboliati. Aquest era el ritus descrit per Prudenci en qué 

un personatge, normalment un prohom"^ de la ciutat i participant en diverses 

religions orientáis"" entra dins d'un pou i és banyat amb la sang d'un brau sacrificat 

al seu damunt. En aquesta fase no es toma a anomenar el cemus. 

Duthoy interpreta aquesta evolució dins del contexto social i cultural roma. 

Aixi dones, la primera fase seria la simplificado d'una cacera ritual, motivada peí fet 

d'incorporar ciutadans romans al cuite metróac, la segona, mes simbólica, s'hauria 

de contextualitzar dins del s. III d.C. mes espiritual I amb un desitg generalitzat de 

puresa, mentre que la tercera, el bany de sang, molt mes espectacular, l'autor 

l'inscriu dintre de la dura competencia entre Paganismo i Cristianismo del s. IV d.C. 

Obviament la introducció d'aquest ritu comporta una reforma deis santuaris 

dedicats a Cíbele ja que es necessitava d'una mínima infrastmctura per fer aquests 

sacrificis, si mes no un relatiu espai. Aquest era el cas específicament del temple de 

Cíbele al Palatí cosa que determina la creació d'un nou santuari al Vaticá"^, 

" 2 (CIL, XIV-39). 
" 3 Per exemple del mateix Campo della Magna Mater "Volusianus V C ex praefetis 
tauroboliatus d <f o "Marcarianus v c taurm d d d" (núms. inv. del Museu d'Ostia 165 i 
6719). 
""(CIL, VI, 501,504, 507) 
"® Situat exactament ais peus de la Basílica de Sant Pere del Vaticá i trobat durant les 
excavacions de la fagana el 1609. En reaíitat redifici com a tal no es va trobar, pero si que 
es varen trobar moltes inscripcions relativos a taurobolii, en reaíitat, el que es va trobar 
deuria ser el campus anterior al propi temple, com a Ostia. (CCCA, III núms. 226-246 . En 
reaíitat les trobades in situ varen ser destruidos i reaprofitades en les fonamentacions, pero 
les trobades a Roma deurien venir totes d'aquest mateix lloc). 
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l'anomenat Phrygianum^^^ durant el regnat d'Antoní Pius^". A Ostia, com veurem 

mes endevant es va rehabilitar una vella ton-e de les muralla, al cantó del temple de 

Bollona, com a fossa sanguinis deis tauroboUr^. 

Durant del s. IV I devant del pujant poder del cristianismo la religió de Cíbele , 

dintre de l'esfera pagana, es potenciará juntament amb les del Sol Invictas i de Mitra 

i es Iligaran estretament a través d'un profund procés de sincretismo. Será en 

aquest moment quan Atis pendra tot el protagonismo"®, quedant Cíbele com una 

figura mes abstracta i primordiaP*", i es convertirá, aquest, en un deis principáis 

exemples del neoplatonismo^'^ i de la simbologia cósmica^". 

Amb l'adveniment de Constantí, el Cristianismo es convertirá en la principal 

religió de l'lmperi i amb Tedíete de TeodosI del 391 d.C. es prohibirá el paganismo. 

Pero aixó no el fará desaparéíxer ja que continuará com a religió de les vellos 

" ' Una possible representado d'aquest temple apareix en un medalló contorniat de Faustina 
la Major on es pot veure a Cíbele, juntament amb Atis, al seu cantó, dins d'un curios temple 
amb arcados sobre l'arquitrau. Aquest ha estat interpretat (CCCA, III, núm. 201) com un 
tholos que hi havia sobre la Vía Sacra anomenat per (Marcial, Epigramas, I, 70, 9-10), pero 
(TURCAN, 1983. pp. 55-56) considera que és un temple de planta rectangular amb coberta 
de volta de cañó, si bé amb una curiosa perspectiva. Per evidéndes negativos, ja que no 
respon a cap deis temples coneguts, podría ser el Phrygianum. 
" ^ T U R C A N , 1989, p. 57). 

CALZA MIRAR 
En aquesta época será connegut com a Menotyrannos, senyor deis mesos i, com a tais, 

de la lluna, i concebut, així, com el sol que cada mes entre en una nova casa astrológica. 
En aquest sentit és molt explícita (CIL, VI, 499) Attidi menotyranno invicto, essent assocíat 
al mateix Sol. Tanmateix la figura d'Atis será estudiada amb mes profundítat en un capítol 
monográfic. 
" ° Veure en aquest sentit el "nebulós" discurs (Julia Emperador, A la Mare deis déus). 

(CUMONT. 1905, p. 65). 
El millor exemple d'aixó és la lanx trobada a Parabiago que representa a Cíbele i Atis 

com a centre de la cosmología (MUSSO , 1983). 
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families senatorials de les quals el mlllor representat será Símmac^®' i sobretot dintre 

deis cercles filosófics theosófics orientáis fins al s. VP®*. 

^" A qui s'hi oposará, com a representat del cristianisme (Prudenci, Ad. Symm.). 
(TURCAN, 1989, p. 75). 
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III. EL CAMPO DELLA MAGNA MATER 



III- EL CAMPO DELLA MAGNA MATER 

El Campo della Magna Mateñ^ és una gran área descoberta situada a 

l'extrenn sud del Cardo Maximus a tocar la Porta Laurentina i delimitat, a part de peí 

citat carrer, per les muralles suposadament republicanos al sud I el conjunt de les 

Termes del Faro a l'est. La connexió de l'eix viari, orientat NO-SE , amb les muralles , 

en direcció E-0 fins la citada porta, configuren un gran espai triangular, d'uns 4.500 

m^ on s'hi desenvoluparen els diferents edificis englobats dins deis recinto dedicat 

a Cibele^®®, és a dir, el Temple de Cíbele, el recinto d'Atis o Attideion i el Temple i 

recinto de Bellona, a mes d'altres edificis de difícil interpretació ara per ara. 

El coneixement que tenim del Campo della Magna Mater d'Ostia es deu 

básicament a quatre intervencions arqueológiques diferents, iniciados les primeries 

del segle passat i en Tactual curs de treball, les últimos. Malauradament no es 

coneixen massa els resultats d'aquestes excavacions ja que la publicado de les 

mateixes es dedica, principalment a les trobalies, ja siguin epigráfiques o 

escultóriques^" i prácticament no es fa menció a les estructures, a part del recinto 

"® La denominado de Campo della Magna Mater, ja ve donada peí primer arqueóleg del 
indret, C.L. Visconti, el qual el 1868 va identificar el santuari, principalment, grades a una 
inscripdó que ja l'anomenava així "... IN CAMPO MATRIS DEUM..." (VISCONTI, 1868, p. 
378; CIL,XIV 324, inv. ep. núm.- 10). 
"6 Aquesta posició marginal respecte al centre de la ciutat ha estat interpretada, o 
insinuada, com una característica deis santuaris orientáis (PAVOLINI, 1986, pp. 155,159 i 
161), pero en aquest cas s'ha d'interpretar, senzillament com la milIor zona disponible per tal 
d'aconseguir un gran espai en una ciutat cada cop mes massificada. Aquesta necessitat ha 
d'estar vinculada, forgosament, a les necessitats del cuite, ja que altres santuaris "periférics" 
no teñen cap problema en renunciar o Hogar part del seu espai en benefici del creixement 
poblacional de la ciutat, com el Serapeu o el Santuari d'Hércules (MAR, 1990, pp. 137-
160;MAR,1992, pp.31-51), cosa que no feu el santuari de Cíbele. 

(VISCONTI, 1868, pp, 362-413; VISCONTI, 1869, pp. 208-245). Les cartes del comissari 
P.E.Visconti (VISCONTI, 1867-69) son el mes semblant a un diari, ja que les va anar enviant 
a mesura que s'anava excavant i solament s'hi descriu les trobalies artístiques. 
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Planta de les excavacions de Visconti (de VISCONTI, 1869). 



posterior del temple, que ell interpreta com Yschola dei Dendrophori e dei 

Cannophori, el Mitreo degli animalP^' i , molt per sobre, el temple de Cíbele. 

Tanmateix, la Intenció de C.L. Visconti, conscient d'aquest fet, era la de publicar la 

topografía i arquitectura de l'indret un cop estés tot excavat, cosa que creia que seria 

l'any següent̂ ®®, el 1870, peré el canvi de govem que es va produir aquell mateix 

any a Italia va fer que s'abandondonessin les excavacions vaticanos a Ostia I el 

mateix Visconti no es va preocupar mal mes del tema. 

No va ser fins al 1907 que el govem Italia va repondré de manera sistemática 

les excavacions d'Ostia amb l'intenció de descobrir la ciutat en tota la seva extensió. 

La represa del treball la feu Dante Vaglieri fins l'any 1912. A la mort d'aquest, Guido 

Calza va continuar paulatinament les excavacions des d'una doble perspectiva, 

Tarqueológica, d'excavació, estudi i publicació deis resultats^®°, i la patrimonial amb 

la consolidado i restaurado del jaciment^®\ Tanmateix, entre els anys 1938 I 1942, 

per decissió del govem feixiste de Mussolini I amb l'objectiu de l'Exposidó Universal 

de 1942, les actuacions arqueológiques es van multiplicar, descobrint fins a un total 

de 34 de les 50 hectárees, construidos, que es calculen per Ostia. V a ser durant 

aquests quatre anys que Calza va retornar al santuari de Cíbele que Visconti havia 

Visconti va interpretar la iconografía deis mosaics del paviment, així com les trobalies 
escultóriques, d'aquest mitreu com a pertanyents del cuite metróac (VISCONTI, 1868, pp. 
402-413) pero un estudi mes aprofondit deis mateixos l'ha Identificat com a un mitreu 
(BECATTI, 1954, pp.87-92). Tanmateix sembla que originariament no hi havia cap connexió 
física entre aquest mitreu i el Campo della Magna Mater. 
^««(VISCONTI, 1869, p. 245). 

El prindpal resultat d'aquest treball es va publicar, un cop ja mort i amb altres 
col.laboradors, en el primer volum de la serie Scavi di Ostia (CALZA et allí, 1953), on es 
presentava una visió general de tota la ciutat. 

Aquest era un tema que el preocupava especialment, i que va manifestar ja el 1916 
(CALZA, 1916, pp. 172-195). 
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excavat parcialment. Així, es va recuperar tot el recinto, i, immediatament a les 

excavacions, es va restaurar, donant-l'hi la fesomia que encara té avui dia. Les 

excavacions, pero, es van limitar a deixar al descobert totes les estructures en alzat, 

sense actuar en el subsól aequeológic. 

Els resultats d'aquestes campanyes varen ser publicats, poc després de la 

seva mort, en un doble article en el que Calza donava una visió global del conjunt 

del santuari, datant-lo i interpretant els diferents edificis del recinto. Albora, es 

publicava, tot seguit, per part de la seva dona, Raisa Calza, l'excepcional conjunt 

escultóric relacionat amb el cuite d'Atis que es va trobar en el recinto atribuit al 

mateix deu^^^ Aquesta publicado doble ha estat considerada, fins ara, com la 

definitiva respecte a l'estudi del santuari, per la qual cosa és sempre el punt de 

referencia de totes les publicacions en les que se'n fa referénciaO®^ Val a dir que, 

tanmateix, que malgrat la unanimitat de la acceptació d'aquesta publicado, hi ha 

encara moltes llacunes i aspectes discutibles, sobretot peí que fa a les dades 

cronológiques^^'*. 

(CALZA, 1946, pp. 183-205; CALZA,R., 1946, pp. 206-227). 
^" Així els escrits de G. Calza s'han parafrasejat, sense cap discusió, tant a les obres sobre 
Ostia (CALZA.R.-NASH, 1959; MEIGGS, 1973; PAVOLINI, 1983; PAVOLINI; 1986, per citar 
solament algunes de les obres mes generáis) com en els estudis mes concrets sobre els 
cuites orientáis o Cíbele en particular (SQUARCIAPINO, 1962; CCCA,III, també per citar 
solament les mes corrents). Una cosa semblant ha passat amb rartícle de R. Calza (citat 
també en les obres abans mencionados) pero, tanmateix, ha estat mes díscutít, sí mes no 
amb l'ínterpretació d'alguna de les escultures (PICARD, 1956, pp.84-86) 

Novament ens trobem en una constant a Ostia com és la datado sistemática a través 
deis sistemes constructius i no de l'arqueologia. Recordem que aquí es varen limitar a 
buidar el recínte fins a Túltim nivell de circulado sense cap mena de treball cíentífic (cosa 
que es pot veure en els diaris, comentats mes endevant) i a recollir totes les peces d'ínterés, 
principalment escultura i epigrafía. L'interés, i el problema, de Tarticle de Calza és que és, 
prácticament, rúnica informació que es té sobre aqüestes excavacions i per tant tot depen 
de la fiabilitat que se li doni. 
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Així dones, després de Calza, el Campo della Magna Mater es va donar per 

aeabat i no es va tomar a exeavar, práetieament fins al 1995. Tanmateix, s'ha de 

mencionar una intervenció holandesa dirigida per Angelo Pellegrino, l'any ^984, 

centrada exclusivament en els entoms del Temple de Bollona, de la qual, 

malahuradament no se'n té, prácticament, cap infomiaeió"^. 

A partir de 1995, i fins a l'actualitat, s'ha reemprés una nova campahya 

d'estudi de tot el santuari basada, principalment, en la revisió de tota la informació 

anterior, publicada i inédita, així com una actuació arqueológica selectiva per tal de 

datar, arqueológicament, els edificis mes singulars del recinte. Aquest programa 

está portat per un equip de les universitats Revira i Virgili de Tarragona i la 

Universitat de Girona"* sota la direcció de Ricardo Mar, com a investigador principal, 

així com Josep M. Nolla, Joaquín Ruiz de Arbulo I David Vivó. 

La topografía del santuari 

Com s'ha esmentat abans, el Santuari té una forma triangular (130 per 106 

per 84 m.), amb un deis seus vértex al nord i els altres dos orientats de sud-oest a 

nord-est, per la qual cosa utilítzarem una descripció geográfica, d'occident a orient, 

que no ha de prefigurar, de cap manera, una sequéncia temporal. 

L'única publicado sobre aquesta intervenció es troba a (PELLEGRINO, 1987, 183-199) 
en la que s'esmenta breument la cronología del temple en espera d'una ulterior publicado. 
També resten a la Sopraintendenza di Ostia els diaris inédits d'aquesta intervenció (en 
holandés) i alguns deis dibuíxos que es varen fer; l'inventari deis materials (que havien 
quedat abandonáis en una antigua caseta de vigilancia i en molt males condícions de 
conservado), es va refer l'any 1996 per part del dr. Josep M. Nolla. Fins a l'actualitat encara 
no s'ha publicat cap deis resultats d'aquesta intervenció. 
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Planta del Campo della Magna Mater (segons MAR et alii). 



EL T E M P L E DE CÍBELE I LA PART OCCIDENTAL DEL SANTUARI 

Aquesta zona es caracteritza per la construcció del temple dedicat a la 

divinitat tutelar del santuari així com el seus edificis i porticats annexos. 

El temple (fig. 2) és una gran edifici de planta rectangular (16,50 per 8,60 m.), 

orientat cap a creixent, que es caracteritza, sobretot, peí seu espectacular pódium, 

constmít amb una obra mixta de opus caementicium, opus latericium i opus 

reticulatum configurant una decorado d'arcuacions cegues en els seus laterals (tres 

per cada cantó). També es conserva part deis murs d'una cel,la, quasi quadrada 

(6,50 per 7,30 m.) si bé aquests son, prácticament, reconstruits en la seva totalitat 

per G. Calza, ja que en les vellos fotografíes anteriors a la restaurado es veu la 

superficie del pódium neta, si bé es conservava l'empremta negativa deis murs de la 

cel.la. L'entrada conserva el llindar de travertí í sobre l'eix axial, al fons, hi ha un 

basament per una escultura^" 

El temple deuria ser próstil, si bé actualment no es conserven restes de la 

columnata frontal. Una de les particularitats principáis de redifici es troba 

precisament en la seva esgraonada d'accés. En la seva part inferior és amplia, 

connectant i sobreposant-se a un porticat o podi preexistent que delimitava el 

santuari amb les Termes del Faro, pero, a mida que aquesta esgraonada ascendeix 

es va estrenyent fins a coincidir amb l'ample de la cel.la, configurant una planta 

trapezoidal, que ve motivada per la situació axial del temple en un deis vértex del 

triangle que conforma el santuari. Tanmateix, s'ha de destacar la estnjctura 

Inicialment, durant el 1995, també hi va colaborar la Universitat de Lleida. 
(VISCONTI, 1868, p. 401) fa referencia a dos ninxols a l'interior de la cel.la deis quals no 

en queda cap resta després de la reconstrucció, tanmateix, abans d'aquesta (CALZA,1946, 
p. 189) ja es va qüestionar la seva existencia. 
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d'aquesta esgraonada en dos cossos separats per un replá intermedi. Aquest replá 

solament estava pavimentat en la part central, sobre l'elx del temple, delxant a 

banda I banda dos grans fosses omplertes de ten-a"®. 

Aqueste temple havia estat datat per Calza"® en época d'Antoninus 

Plus en base a la técnica constructiva i, indirectament, la epigrafía, pero les recents 

excavacions que s'han portat a terme en la zona del temple han proposat noyes 

cronologies. D'aquesta darrera Intervención s'ha pogut evidenciar, com a mínim, 

dues fases que corresponen a la constmcció de sengles temples sobreposats. 

La primera fase, que s'hauria de datar cronologicament cap a mitjans del s. I, 

immediatament després de la adeqüació I sanejament de la zona d'alguamolls on, 

posteriorment, es construí el recinto de Cíbele. Tanmateix, un deis aspectos mes 

interessants d'aquesta primera fase seria el seu moment final, provocat per un 

incendi poc després de la construcció del temple^\ tal com s'ha pogut testimoniar 

en una gran fossa excavada entre el temple i l'ara on s'hi va enterrar, a mena de 

favissa, les restes constructivos de les decoraclons, en estuc, d'aquest primer 

temple, amb evidents restes d'un incendi. 

"8 Aqüestes fosses van ser interpretades per (CALZA, 1946, p. 188) com a dos grans 
jardineres de carácter ritual, segurament amb pins o, mes probablement, violetes, plantes 
consagrades a Atis. Un probable paral.lel el podem trobar al Temple de Cíbele de Mamurt 
Kale, Pérgam (CCCA,III, n. 387) on hi ha unes construccions semblants a l'esgraonada, si 
bé sobresortint d'aquesta, a diferencia del nostre cas. 

(CALZA, 1946, p. 202). Aqüestes datacions no han estat qüestionades, fins ara, I així han 
estat publicades (per. ex. MEIGGS, 1973, p.363). 
2 ° ° (MAR etalii. 1996) 

Val a dir que no es pot testimoniar amb absoluta seguretat la cronología d'aquest incendi, 
si bé clarament dintre del s. I, per la qual cosa no es pot precisar si quant aquest es va 
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Aquest primer edifici tindria les dimensions de Tactual cel.la, ja que el mur 

d'aquesta amb el del podi deuria ser unitari, emmascarat actualment per les 

arcuacions cegues sobreposades posteriorment, si bé una altura del podi 

Ileugerament inferior. Una característica d'aquest edifici seria Texisténcia d'un 

adyton subterrani a sota la cel.la ja que les parets conservados d'aquest, per la part 

interior del podi son v¡stes^°^ així com la cobertura de la cel.la amb volta de cañó, 

probablemente"^. També s'ha de remarcar que Tesglaonada frontal seria forga mes 

patita, cosa motivada tant per la menor altura del podi com per Tinexisténcia, 

originalment, de les dues fosses laterals. 

Devant del temple, a uns 6 m. del mateix i sobre el seu eix longitudinal, s'hi 

consen/a les restes d'una gran ara construida amb un nucli interior d'opus 

caementicium amb opus reticulatum a l'exterior, i forrada amb un placat de marbre 

del qual se'n conserven algunes restes en la seva part inferior (fig.6). 

Immediatament al sud-est del temple i contemporani a aquest s'hi sitúa un 

llarg porticat de 25 columnes de rajol (originalment 26), amb les seves 

corresponents pilastras posteriors, que forma el límit del santuari, recolzat en un 

produir el temple estava ja totalment acabat o encara en fase de construcció, cosa que seria 
la mes probable. 

Una altre prova d'aixó la podem trobar en els materials constructius recuperats d'una 
favissa on, entre d'altres, hi ha restes de paviment amb mosaic de tesseles en la part 
superior i estucat blanc en Tinferior, cosa que fa pensar en una construcció de dos pisos. 

També d'entre les restes recuperados en la favissa s'hi ha trobat les restes decorados en 
estuc d'una volta. Aquest aspecto, forga extrany en un temple roma, no ho és tant en el 
contexto de la deessa frigia, ja que queden testimonis, en un medalló (TURCAN, 1983, pp. 
55-56) d'un temple de Cíbele, segurament el Phrygianum del Vaticá, amb aquesta mena de 
cobertura. 
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ampli mur que va a parar fins a la Porta Laurentina interpretat, tradicionalment, com 

a formant part de les anomenades mure siiane^. 

En el cantó nord del temple hl ha un altre porticat, si bé en aquest cas elevat 

1 m. per mitjá d'un pódium, i d'una llargaria indeterminada, ja que está molt malmés 

per constmccions posteriors . Aquest, constru'ft en rajol i opus reticulatum, és també 

contemporani del temple i el porticat meridional. 

Un deis aspectos mes espectaculars de l'algat del temple, encaixonat en un 

deis vértex de l'espal triangular del Campo, seria la seva fagana tetrástila que 

s'enllaQaria, si bé a major altura, amb els dos porticats, que tancaven el recinto per 

aquest cantó. Si bé no queda cap resta de les columnes del temple, els 

intercolumnis d'amdós porticats coincideixen perfectament amb una fagana tetrástila 

mantenint una seriado constant, si mes no en planta. 

La reforma o reconstrucció del temple, datable entre el regnat de Neró i deis 

primers Flavis, va constituir una monumentalització de l'anterior. Així es va pujar el 

podi, cosa que va forgar a robliteració del adytum, i es va forrar exteriorment amb un 

sistema d'arcuacions cagues fetes en rajol, que van ampliar el perímetro del temple 

amb 1 m. per cada cantó. Aquesta espectacular ampliado del podi segurament 

La cronología de la qual, si mes no en la part del santuari, s'ha demostrat 
arqueológicament com a d'época de Claudi coinddint amb la sistematització i sanejament 
de tota l'área (MAR et alii, 1996) 
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venia motivada per j'inclusió a la part exterior de les parets de la cel.la, constmides 

de bell nou, de semi-columnes adosados convertint el temple en pseudo-perípter^®. 

En la fagana es va construir una nova esglaonada, motivada per radequació a 

la nova altura pero, com el podi, amb un component esceneográfic molt mes 

espectacular, amb una planta trapezoidal de considerables dimenslons motivada per 

rinclusió d'un replá amb les dues fosses laterals esmentades mes amunt. 

Tanmateix, aquesta ampliado de l'esgraonada deuria modificar el plantejament 

inicial d'una fagana correguda entre el temple i els porticats, ja que el porticat 

septentrional queda absorvit, en part, per l'esgraonada mentre que el meridional es 

veu reduTt a un, quedant el temple com un edifici aillat, per bé que molt encaixonat. 

Un altre resultat d'aquesta monumentalització va ser l'adequació de l'ara al nou 

decorat, amb una considerable ampliado d'aquesta per mitjá d'opus caementicium i 

opus reticulatum així com un nou recobriment de plaques de marbre. 

La darrera actuació testimoniada en aquesta zona va ser la pavimentado, 

entorn de l'ara i del porticat meridional, d'un paviment d'opus spicatum, fet de petites 

llosetes de rajol, d'una área sense delimitar, ara per ara, i datable a fináis del s. II. 

Darrera del temple queda un petit espai residual encaixonat entre el propi 

temple, les muralles i el límit occidental del perímetro del Campus. Aquest espai, 

descobert per Visconti, va ser el primer en el que s'hi va actuar arqueológicament I 

En la cara septentrional de la cel.la es conserva un estructura adossada semicircular que 
podria ser la base d'una semi-columna. Tanmateix és Túnica conservada i el fet de estar 
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és el qual el citat arqueóleg va concentrar els majors esforgos ja que ell ho havia 

interpretat com la seu de dos collegia^. Segons Visconti l'espai era tancat per un 

mur de 1 m. d'altura, conservada, que en la seva part septentrional tenia una 

banqueta correguda adossada, tot estucat en vermell, i al qual s'hi accedía per dues 

entrados, una occidental, just al vértex del triangle que conforma el Campus, amb 

una patita esgraonada, i l'altra, oriental en un petit espai obert a tocar el podi del 

templee°^ tanmateix, aquesta sembla mes una degradado del mur que no pas una 

oberura. En el centre de l'espai hi havia dos altars de cap a dos metros d'altura, si 

bé un era mes estret que l'altre, amb un petit diposit superior, en amdos altars, per 

tal de fer sacrificis a la seva part superior. 

Aquesta estrucrura, amb dues ares i un llarg banc corregut, juntament amb la 

troballa de diverses inscripcions relativos ais cannophorP°^ i ais dendrophorí^ son 

els que van fer pensar a Visconti de que efectivament aquest espai era 

veritablement la seu d'una schola, malgrat el propi arqueóleg trovava problemes 

estnjcturals de difícil solució a l'hora de cobrir-la, donada la seva planta irregular^^". 

molt mal reconstruida en dificulta la seva interpretado. 
(VISCONTI, 1868, pp. 362-413). 
S'ha de teñir en compte que la part posterior del temple formava un deis limits d'aquest 

espai, amb les arcuacions del podi obertes cap a aquest. 
C.I.L. XIV, 34,35,36,37,116,117 i 119. Totes aqüestes inscripcions eren petits cippi que 

es varen trobar, entre d'altres objectes com una escultura de Cíbele, en l'arcada mes 
septentrional de les tres que conformen la part posterior del podi del temple de la Magna 
Mater, aparentment amagados per la seva conservado, malgrat no es conserves cap de les 
imatges associades a aquests c/pp; (VISCONTI, 1868, p. 390). 

Durant la neteja inicial d'aquest sector va sortir la seguent inscripció (C.I.L. XIV,45): 
NVMINI DOMVS AVG D(endrophori ostien)SES SCOLAM (sic) 
QVAM SVA PECVNIA CONSTIT(uerant novis sum)PTIBVS 

A SOLO (restituerunt) 
2 ' ° (VISCONTI, 1868, p. 389). 
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Tanmateix, Calza va rebutjar totalment aquesta interpretació, sobretot des 

d'una argumentado arqueológica ja que totes aqüestes estructures eren clarament 

anteriors a la construcció del temple^", que ell situava al s. II. Ja s'ha esmentat 

abans la proposta de noves cronologies del temple, cosa que faria recular molt la 

datado d'aquestes estructures, sense que sigui en cap manera impossible^^^. Tot i 

amb aixó el mal estat de conservado d'aquest sector fan inviable una hipótesi 

acurada, encara que, per la seva situado hauria de funcionar forgosament dintre del 

contexte del santuari. En aquest sentit, donada la seva marginalitat I el fet de estar 

molt amagat la proposta de Calza de que aquest espai exercís les funcions d'un 

sanctum"^ no és massa desproporcionada. 

Tot el límit occidental del Campus, en direcció sud-oest a nord-est, és un gran 

mur esgraonat que separa el santuari de les Termes del Faro, situades a una cota 

forga superior. Si bé les estructures d'aquestes son del s. II I están adaptados a les 

grans reformes promogudes per Domiciá, com es pot veure amb el canvi de cota de 

circulado, els límits actuáis deuen conservar oís mateixos del s. I ja consolidats^^^. 

Construidos contra aquest mur, a part del porticat abans esmentat i de difícil 

delimitado, hi ha tota una serie d'estances, totes elles de mida i factura diferents de 

^" (CALZA, 1946, pp. 189-190) En les seves argumentadons també recalca que les 
inscripcions son amagades expressament, per la qual cosa el seu lloc d'origen podria ser 
qualsevol i que els dos altars interpretats per Visconti son, en realitat, dues petites pilastres. 

En aquest sentit en les excavacions del recinte de Bellona, a l'altre extrem del Campus i 
a tocar la Via Laurentina s'han evidenciat una serie d'estructures d'época Augustal (MAR et 
alii, 1996). 

(CALZA, 1946, p. 190) posa com exemple diversos exemples C.I.L. III, 1100; V 6959a; 
VIII, 239,1 VIII, 20343 on, en aquest últim, s'especifica la diferenciado entre el templum i el 
sanctum. 
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difícil interpretado donat que el seu estat de conservado és molt precari i de les 

quals es conserven, únicament, els llindars de travertí i amb prou feines uns pocs 

centímetros d'altura deis seus murs. Cap d'aquestes ha sofert una intervenció 

arqueológica, per la qual cosa no es pot precisar la seva cronología, si bé 

l'interpretadó general és que deuen ser forga tardanes^^l Tanmateix, no és 

impossible que alguna d'aquestes, especialment una de planta totalment quadrada 

amb petits contraforts interiors, fos la seu de una de les scholae, potser la nova deis 

dendrophorí a que es refereix la Inscripció del C.I.L. XIV, 45 trobada no molt lluny 

d'aquí. 

Devant d'aquestes construccions i de l'ara del temple s'estén un gran espai 

buit de construccions, que conforma tot el centre del santuari, el campus própiament 

dit, que evidentment hauria de jugar un paper important dins del rite, com les grans 

processons, els taurobolia i críobolia i eventualment una part d'aquest deuria estar 

destinada a bosc sagrat^^*. 

L'ATTIDEION l LA PART ORIENTAL DEL SANTUARI 

La part oriental del Santuari (fig.7), delimitat peí vértex format entre el Cardo i 

el mur pomerial, és on hi ha major saturado constnjctiva, amb la presencia de 

La principal causa d'aquest fet deu ser la sacralitat del Campus, com es pot evidenciar, 
també, en el manteniment, durant tota la seva existencia, del nivell de circulado original alié 
ais canvis del resta de la dutat. 

La mes septentrional, en concret, te una petita escala de sen/ei que la comunica amb les 
Termes del Faro. 

(CALZA, 1946, p.193) proposa un espai sense construir a la part nord-oest del Campus 
perqué avui dia hi ha forga vegetado, pero en reaíitat podria estar en qualsevol lloc 
d'aquest. 

55 



l'Attideion, el recinte de Bellona, la torre meridional de la Porta Laurentina així com 

tota una serie de petites construccions de difícil precisió annexes ais primers. 

De tot el conjunt el mes antic, I el que sembla funcionar com a eix 

vertebredor, és l'anomenat santuari d'Attis o Attideion (fig.8), identificat principalment 

per Testatuaria i epigrafía, relativos a aquesta divinitat, trobades en aquest indret. 

S'ha d'esmentar, pero, que en la seva primera fase aquest nóm no és correcto, ja 

que és un recinte Iniciátic de tipus misterio per sense estar dedicat a Atis; tanmateix 

en aquesta descripció s'usará Attideion com a descripció genérica. 

Aquest edifici, excavat el 1940 per Guido Calza, es trova , avui día, molt 

restaurat en altura, pero manté molt bé resperit de Toriginal, principalment peí relatiu 

bon estat de conservado en que es va trobar^^^ D'aquest es varen poder constatar 

dues fases constructivos molt precises, la primera, amb la costrucció del eos 

principal, de planta prácieament quadrada datada entre el 60 I 75^^^ i la segona 

caracteritzada per la construcció d'una estructura absidiada,adosada a l'anterior, 

amb altres petites reformes datable cap el regnat de Antoninus Plus o els seus 

immediats successors^". 

Val a dir que la restaurado de VAttideion, fet en base a les normes generáis proposades 
peí propi Calza ( CALZA, 1916, pp. 161-195) van ser aplicades amb tanta cura en aquest 
indret que avui dia, transcorreguts 40 anys d'aquesta, costa molt saber on comenta la 
restaurado i on acaba l'edifici roma. Tanmateix grades a les, peques, fotografíes de 
l'excavació es pot veure com era l'edifid previ a la restaurado. 

Aquesta cronología (MAR ef alii, 1996) feta en base a la datado arqueológica vindria a 
confirmar, grosso modo, la proposada per Calza , exclusivament per la técnica 
constructuiva, de mitjans del s. I (CALZA, 1946, p.193). 

En aquest cas (CALZA, 1946, p.204) data aquesta construcdó entre fináis de l'época 
Antonina (en base a l'escultura) o principis de l'época Severiana (per la técnica 
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Planta del recinte de VAttideion 



Així dones la primera fase es earaeteritza per la construeeió d'una estruetura 

de planta práetieament quadrada (10,60 per 9,75 m.), amb les quatre cantonados 

orientados ais punts cardinals i disposada paral.lelament al Carafo, si bé separat 

d'aquest uns 11 m. Les parets varen ser construTdes en opus reticulatum amb les 

cantonades reforgades amb petits blocs de tufo i el sol es va pavimentar amb opus 

spicatum fet per potitos lloses cerámiques que es conserva, encara en molt bonos 

condícions a exepció d'alguna petita restitució. S'ha d'esmentar també en la 

cantonada oriental rexisténcia, en aquesta primera fase d'una petita estanga de 2 

per 1,50 m., totalment arrasada en la segona fase, que probablement jugada algún 

paper de carácter inieiátic^° (fig.24). 

En el quadrant septentrional hi ha una curiosa constmeció costruTda en rajol 

de 3,78 per 3,36 m. que es caracteritza per la presencia de tres dipósits (f¡gs.15 i 

16). El primer de forma rectangular (1,90 per 1,54 m.) ocupa prácticament la meitat 

oriental de tota l'ostnjctura, mentre que el segon (1,54 per 1,03 m.) i el tercer (1,03 

per 1,03 m.) la meitat occidental, tots ells amb una profunditat de 1 m. respecte al 

paviment de redifici i amb una altura máxima consen/ada de 0,25 m. 

L'estructura está feta d'una única constmeció, de rajol, que engloba tant el 

mur perimetral com els divisoris, amb una gruixudária mitjana de 0,44 m., asentats 

tots ells sobre un únie paviment fet de bipedals, amb connexions, a nivell del torra, 

entre el diposit major i els dos menors. Tots aquests diposits tenien un paviment 

constructiva). La nostra datado, molt mes precisa es basa tant en la estratigrafía com en 
l'epígrafia, com es desenvolupará mes endevant. 

Aquesta estanga podría ser el pasión que anomena (Clíment d'Alexandria ,Protr. 2,15, 3) 
que serviría com a thalamoi amb la divinitat. En reaíitat aquesta construcció podria ser el 
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Planta de la primera fase. Recinte iniciátic. 



á'opus signinum, enmarcat per una mitja canya, uns 0,10 m. per sota del paviment 

de circulació de la sala á'opus spicatum, que obliterava el primer paviment de 

bipedals, essent tots ells reomplerts amb torres I evidencies, excepte en el major, de 

restes de petits sacrificis i ofrenes de carácter rituaF\ 

Destaca especialment el diposit principal que, en el seu extrem nord, 

presentava una fornícula, de 0,60 per 0,60 m., que obligava a sobrepassar el mur 

perimetral amb un sortint exterior del mur, així com una petita concavitat quadrada, 

en l'oxtrem oposat, que comunicava amb el reompliment de torra inferior^^e. Aquesta 

petita concavitat estava, també obliterada amb les restes d'un sacrifici i segellada 

superiorment d'una manera molt basta amb rajols i argamassa. 

Finalment cal esmentar dos últims aspectes d'aquesta primera fase. La 

primera seria l'accés, amb una porta on la paret sur-oest que actualment está 

totalment emmascarada per la monumentalització que va patir en la segona fase, si 

bé es pot testimoniar, encara, que aquesta seria Ileugerament mes estreta així com 

uns 0,30 m. mes baixa, malgrat aixó implica, necessariament, l'existéncia d'algun 

tipus d'esglaonada per accedir-hi, tant a rintorior com a rexterior. El segón seria la 

cobertura de redifici, que tradicionalment s'ha considerat descobert, ja sigui per 

l'estructura amb dipósits com peí paviment d'opus spicatum, tanmateix aquest 

hauria d'estar, necessariament, cobert. Diverses son les evidencies que porten a 

precedent de l'estructura absidiada, construida en el mateix lloc d'aquesta, si bé en l'exterior 
del recinte inicial. 

D'aquestes restes de sacrifici i el seu possible significat en pariarem mes endevant. 
^e En aquest sentit no es pot asegurar si aquest era efectivament un conducto de connexió 
o bé que la part inferior del mateix s'havia perdut, malgrat no en quedava cap rastre. 
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aquesta conclusió. Per una banda l'impossibilitat de drenar l'aigua en cas de pluja 

que quedaría retínguda per la impermeabilitat del pavíment^^, un segon aspecto 

sería la troballa, durant l'excavació, de diversos tambors de la mateixa columna a 

Tontorn deis dipósits que fan pensar en un sistema cobert sostíngut per una columna 

centraF", i finalment un darrer aspecto de carácter cultual, no gensmenys important 

sino tot el contrari, ja que sería la principal explícació per a aquesta cobertura, com 

és la necessitat de privacitat en un recínte on, amb tota seguritat, s'hi feien 

corimónies d'íníciacíó de carácter mistéric^^. 

La segona fase es caracteritza per una monumentalització de redifici 

precedent. En aquest sentit es magnificará la porta amb la costrucció d'un gran 

prothyron elevat (figs.9 a 11), i es constriuran una serie de bañes contra els murs 

nordoriental i sudoccidental. Pero la reforma mes important será l'ampliació del 

recínte mítjangant la constmeció, enderrocant part del mur sudoríental per permetre 

una obertura, d'un nou espai rectangular, de 6,10 per 2,30 m. rematat en el seu 

extrem per un ábsís de 1,65 m. de diámetro (flgs.25 i 26) i pavímentat en opus 

sectile a base de petits hexágons"* (fíg.28). Tanmateix, tota aquesta nova 

En aquest sentit no és suficient un petit desguás que porta a un pou exterior constru'ít en 
ía segona fase, tal com ho testimonien unes velles fotografíes (A-2118 i B-3373 de la 
Soprintendenza Archeologica di Ostia) on és veu redifici totalment ínundat, aixó explicada 
un nou desguás fet en la década deis 40. 
22^ Efectivament la cantonada meridional de l'estructura amb dipósits és el centre exacto de 
l'edificí i no és desmesurat pensar que sobre aquesta cantonada, o al seu cantó, s'aíxecaria 
una columna que sostindria al sostre. 

Per la situado de l'edifíd l'interior d'aquest, i tot el que s'hi feia, quedaria a la vista tant 
des de la part superior de la muralla i del seu porticat, com sobretot de les insuíae de l'altre 
cantó del Cardo. Evidentment aquest no és un handícap acceptable per una religió 
mistérica. 
22« En reaíitat solament queden tres d'aquests hexágons, pero segurament tota aquest espai 
aniria pavímentat d'aquesta manera. 

59 



Planta de la segona fase. Atíideion. 



construcció estará adaptada al mur de tanca del recinte de Bollona cosa que fa 

esbiaixar, respecte a aquest, tota la construcció. L'interior d'aquesta estructura es 

caracteriza per la presencia de dos ninxols (figs. 29 i 30), amb sengles bases per 

escultures sobre una cornisa, així com una cornisa correguda a la part Interior de 

l'absis, 1,20 m. per sobre del paviment, feta de travertí, també per sostenir potitos 

escultures^^ També d'aquesta segona fase es pot testimoniar a rexterior de l'edifici 

un pou que conectaría amb un desguás de la sala principal així com per una petita 

font, recoberta de marbre, I recolzada contra el mur meridional de Testmctura 

absidiada. 

La monumentalització, esculturització i reforma d'aquest edifici, datada com ja 

hem dit en época d'Antonínus Pius o deis seus immediats succesors. Lucí Ver i Maro 

Aureli, s'ha de contextualitzar dins de la reforma religiosa deis cultos metroacs 

impulsada per aquest primer emperador en base a la revalorització del culto d'Atis, 

pero s'ha de acreditar a dos fets concrets, el promotor de les noves construccions I 

del conjunt escultóric, C. Cartilius Euplus, I el collegium dendrophorí, que 

probabement utilitzarien aquest edifici com a seu, si mes no en determinados 

ocasions^*. 

En el moment de la troballa d'aquesta solament en quedava l'empremta en el mur de 
l'ábsis i alguna resta deis blocs de travertí encaixats en aquest. Tanmateix és difícil pensar 
que aquesta cornisa fós únicament de travertí per la qual cosa hom pensa que aniria 
estucada formant alguna motllura. En qualsevol cas la reconstrucció de Calza, que es pot 
veure actualment, a base de blocs d'acabat irregular i sense cap motllura, pensó que és 
totalment rebutjable. 

En aquest punt llancem dos de les conclusions d'aquest estudi que serán debatudes mes 
endevant. 
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A l'entorn de VAttideion hl ha dos petites construccions de difícil interpretació. 

La primera és una estanca quadrada construida contra el mur nordoccidental de 

redifici anterior que utilitza com a paret de fons. Aquesta estanga (fig.36), 

construida en rajol I pavimentada amb un mosaic bícrom, amb un nivell de 

pavimentació d'uns 0,60 m. per sobre del general del Campus, té devant seu un petit 

porticat tetrástil fet amb pilastres també de rajol com la resta de redifici. Aquesta 

estructura no ha estat mal excavada, per la qual cosa no es pot precisar bé la seva 

cronología, encara que si es pot asegurar que és forga ta rdana^. La seva funció 

ens és també desconeguda, pero hi ha certs factors que s'han de teñir en compte. 

Primerament la seva ubicado, sense connexió directo amb VAttideion pero 

intimament lligat a ell a un nivell estructural; seguidament la seva disposicló dins del 

propi Campus, orientat al centre d'aquest i molt a prop de la porta, de tal manera 

que és el primer edifici que es trova un cop entrat en aquest i finalment la seva 

estructura, amb un porticat, a mena de temple, i una aula quadrada amb tres bases 

per a petites escultures en la seva paret septentrional. Per tot aixó creiem que es 

tracta d'un edifici principal dins de l'estrucura del santuari encara que no tingui 

necessariament un carácter cultual. Per la seva semblanga a l'edifici veí de la scfioia 

deis hastiferíi creiem que deu ser una seu de col.legi i mes concretament la deis 

cannophorí, juntament amb el Attideion, de manera que deurien funcionar, en aquest 

sentit, junts^ . 

(CALZA, 1946, p. 202) ho data en época Antonina en base a la técnica constructiva. 
En aquest sentit s'ha de teñir en compte l'estret Iligam entre el cannophorí i Atis, pero en 

aquest cas la troballa el 6 de maig de 1940 d'una inscripció, inédita, amb la "... NOlvIlNA 
CORPORIS CANNOPHORUM OST..." (inv. ep. núm. 30) quan s'excavava VAttideion, 
tanmateix els diaris d'excavació, mes aviat un inventari de trobalies, son molt poc explícits, 
per la qual cosa es posible que aquesta troballa vingués d'aquest edifici. 
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El segon edifici veí a YAttideion és potser el nnés estrany de tots, 

principalment per la seva disposició, diferent de totes les altres del santuari i 

especialment de redifici abans mencionat, malgrat están quasi a tocar. En aquest 

cas está orientat ais quatre punts cardinals i amb l'accés per ponent, obert a I'ospai 

mes ampie del Campus, cosa que , per altre banda devia de ser la causa d'aquesta 

orientació. La seva tipología és també forga poc común ja que es tracto d'un petit 

odiólo quadrat d'uns 5,5 m. de cantó^^^ amb una ara quadrada central, pero amb la 

particularitat de que inicialment^" no tenia murs termináis sino que senzillament era 

una área pavimentada en signinum, i no será fins mes endevant en que es 

construeixin aquests murs^". 

Una altre estructura d'aquest sector, segurament la mes controvertida, és la 

torre meridional de la Porta Laurentina. Aquesta torre, en un moment indeterminat, 

ja que tampoc ha estat excavada, es va reformar amb la construcció de tres ninxols 

rectangulars, poro sobretot amb una baixada considerable del nivell. Amb la nova 

construcció desde l'entrada de la torre es davallava per una esgraonada feta de 

bipedals cap al fons, que té la seva part mes profunda coberta amb una volta de 

cañó. En aquesta construcció Calza^** hi va reconéixer la fossa sanguinis deis 

taurobolia donat que per la seva profunditat permetia, teóricament, el batelg ritual. 

Tanmateix, hi ha elements que dificulten aquesta interpretado. Per un cantó la 

"1 El seu estat actual és prácticament de destrucció, per la qual cosa aqüestes mides son 
aproximados. 
" 2 Tampoc es pot datar encara que (CALZA, 1940, p. 202) ho va fer, en aquest cas mes 
alegrement, cap a inicis del s. III. 

Val a dir que en aquest segon moment el tancament deuria haver estat total, ja que en el 
llindar de travertí es pot apreciar perfectament les marques per encaixar una porta. 

(CALZA, 1946, p.197), veure pero (DUTHOY, 1969). 
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propia descripció de Prudenci^^^ que especifica que el taurobolium es feia en un gran 

forat a térra fet expressament, i no en una constmcció per a tal ús^^. Per l'altre la 

utilització práctica d'aquest espai subterrani, massa petit i baix com per cabre-hi una 

persona dreta, amb un sostre sense cap obertura que pemieti l'escolament de la 

sang del brau, I finalment amb un espai massa petit, uns 5,5 m^ com per encabir-hl 

un brau I, com a mínim, dos victimaríi per tal de fer el sacrifici. Per tot aixó se'ns fa 

difícil pensar que aquest espai fós efectivament una fossa sanguinis. 

No obstant aixó la utilització ritual de Tespai és evident, la recreado d'una 

cova sagrada és molt efectiva, encara que se'ns escapi la seva funcíonalitat que, per 

altra banda, deuria estar Iligada al culto d'Atis, donada la seva proximitat^^^. 

Ja hem esmentat que aquesta constmcció no ha estat excavada, pero la seva 

fagana está Iligada al porticat meridional del santuari. Aquest porticat, que per l'aitro 

extrem estava lligat inicialment a la fagana del temple de Cíbele, sofrelx una 

profunda reforma , en el seu sector oriental a fináis del s. II. Básicament aquesta va 

consistir en la construcció d'un segon pis, com queda palés en el reforgament de les 

(Prudenci, Peristephanon. X, 1011-1050) Malgrat l'esperit contrari de l'obra envers 
aquests rites Prudenci és molt espedfic i detallista al relatar aquest ritual. 

(CALZA, 1946, not.40) conscient d'aixó argumenta que en un santuari totalment establert 
com el de Ostia era molt probable que hi hagués una construcció acondicionada per aquest 
ritual, pero en l'época de Prudenci tots els santuaris de la Magna Mater estaven prou 
establerts, per la qual cosa no ens sembla aquest un argument necessariament válid. 
Tanmateix, Prudenci també especifica que un cop banyat en la sang del brau el 
tauroboliatus és aclamat per tothom {...omnes salutant atque adorant eminus...) cosa prou 
dificil en l'espal Iliure restant devant la ton-e, ja que és relativament petit i poc adequat a 
grans cerimónies. 

S'ha d'esmentar que aquesta torre está disposada, paret amb paret, amb el temple de 
Bellona, pero que en época antiga no hi havia cap mena de connexió física entre tots dos 
espais, cosa que n'impossibilita una connexió cultual o ritual. 
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fonamentacions de la columnada així com per la construcció d'unes escales que 

porten al pis superior de la ton-e. Per tot aixó les reformes de la torre abans 

esmentades es produirien, segurament, també a fináis del s. II, ja que queda molt 

Iligades a les transformacions del porticat ja esmentades^. 

L'altre conjunt cultual d'aquest sector és el recinte de Bellona, que, a 

diferencia del d'Atis, está molt mes unificat. Aquest está inserit entre dues 

constmccions anteriors, VAttideion al sud I el mur de substmcció del CanJo al nord, 

prefigurant un espai allargat amb la scfiola deis hastiferíi a ponent i el propi temple 

de Bellona a llevant, I que queda tencat I sense cap connexió amb la resta del 

Campo deiia Magna Mater, cosa que obliga a teñir una entrada independent peí 

Carofo. Tanmateix, aquesta separado física no separa ambdós recintos ja que 

Bellona és una divinitat associada a Cíbele com a deessa pedisequa"^. 

El temple (fig.38), un templet mes aviat, está construit prindpalment en rajol i 

te una fagana amb dues columnes centráis també en rajol que dona pas a un petit 

pronaos i a una cel.la rectangular, pero poc profunda, amb una base per Vimago al 

fons. De les excavacions que s'hi van fer poc és el que es coneix a part de la seva 

cronología^*" en base sobretot a l'epigrafia en la que es pot testimoniar tant la seva 

constmcció com restaurado. Així el primer temple seria constmít cap a mitjan s. II, 

(MAR etalii. 1996) 
La separado, pero, pot venir motivada mes aviat per consideracions socials que no pas 

cultuals, ja que dona l'impressió de que el cuite de Bellona estava orientat mes aviat ais 
funcionaris públics de la ciutat, o si mes son els que paguen la construcció i posterior 
reconstrucció del temple "...lictorum et sen/omm publicorum..." (CALZA, 1946, pp. 198-199; 
FISHWICK, 1967, p. 146 i PELLEGRINO, 1987, p. 193). 

Ja hem esmentat abans aqüestes excavacions efectuades per un equip holandés i que 
son prácticament inédites. (PELLEGRINO, 1987, 183-200) on es donen aqüestes peques 
dades a mes de l'epigrafia relativa a aquest recinte. 
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tindria la mateixa planta pero sensiblement inferior, estant, prácticament, a nivell de 

circulació del recinte. També es coneix part de la decorado, amb un paviment 

d'opus signinum decorat amb fragments de martDre així com part de la decoració 

mural, amb un fons groo amb edículos típica de l'época antonina. En la seva 

reconstrucció es va elevar la pavimentado, cosa que va obligar a construir una 

petita esgraonada i es va construir un nou paviment, aquest cop en marbre. Poca 

cosa es pot dir d'aquest temple a part de la recent descoberta, devant seu, dé la 

presencia de tres ares sobreposades la mes antiga de les quals podria fer baixar la 

cronología del temple o bé pensar en rexisténcia d'un temple antorior^^V 

A l'altre extrem del recinte, davant per davant amb el temple, hi ha la scliola 

deis hastiferii (fíg.37). Aquesta era una confraria asociada al culto de Bollona i que 

s'ha pogut identificar efectivament en aquest lloc gracias a un petit cippus descobert 

per Calzae'*^ el 1940, devant d'aquesta. A redifici s'hi accedeíx per unes escales de 

quatre graons de travertí, fets d'elements reutílítzats, í una porta decorada per dues 

columnes do granit que donen a una petita aula quadrada amb un paviment d'opus 

sectile. Al centre de |es parets laterals hi ha dues bases per potitos estatúes i a la 

paret posterior una tercera de majors dimensions amb un petit diposit a cada cantó, 

tot aixó amb restes del revestiment de marbre. 

Aqüestes ares es van descobrir l'estiu de 1996 i están encara en procés d'estudi, per la 
qual cosa resten encara inéditos i no teñen una cronología acurada. Agraeixo al sr. Lluís 
Pinol haver-me indícat aquesta informado. 

(CALZA, 1946, p.200) on es fa referencia de la troballa: 
NVMINI DOM / AVG SACR / L LAELIVS SP F / HERENNIANVS / SCRIBA 
CERARIVS / COLLEGIO / HASTIFOR / OSTIENSIVM /SPDD 

Aquesta ha estat datada, en base a una altre ínscripdó, del mateix personatge i dedicada a 
Lud Ver entre el 138 i 161 (PELLEGRINO, 1987, p. 192) o el 161-169 (CCCA. III n. 387). 
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Entre ambdós edificis sembla que no hi ha cap mena de construcció a 

exepció del cantó septentrional on hi ha l'esgraonada d'accés al recinte desde la vía, 

1,5 m. per sobre, I contra el mur de contenció d'aquesta un porticat^^. 

LA FAQANA DEL C A M P O DELLA MAGNA MATER 

Com ja s'ha dit un deis límits vertebradors de tot el santuari és el Cardo 

Maximus, en realitat un perilongament d'aquest sobre la Via Laurentina al ampliar el 

pomeríum de la ciutat fins a les anomenades muralles silanes. És dones, en aquest 

cantó on hi ha els únies accesos al santuari, un al campus propiament dit, disposat 

eentralment respecte a la fagana, I un de secundari que donaria accés al recinto de 

Bellona. 

Com hem dit el Cardo és una perilongació de la Via Laurentina, encara que el 

sanejament de l'indret I la primera construcció del carrer son d'época d'August^'". No 

será fins a época de Claudi en que aquesta gran parcel.la triangular pondrá forma 

amb la construcció d'un mur que tancará el recinte a la vía, segurament en les 

primeros actuacions per tal de construir el recinte sagrat. Poc després aquest llarg 

mur, inicialment de tanca, es convertirá en un mur de contenció en elevar el nivell 

general de la vía en época de Domiciá, entre 1,50 i 2 m., cosa que provocará la 

Donat que un "(..)F l-IERENNIANVS' surt en la nomina deis dendrófors de fináis del s. II 
(CIL, XIV, 281) ens decantem per l'última data. 

D'aquest porticat se n'ha pogut testimoniar, obliterat, un de mes antic que podria 
correspondre al primer temple o ser, fins I tot, anterior. També s'han trobat per sota del 
recinte les restes d'un edifici d'época de Tiberi, pero que no teñen res a veure amb tot el 
conjunt, puix que son molt anteriors, sino amb I'antiga via (MAR et alii, 1996) 

Aixó no vol dir que la Via Laurentina, necessariament molt mes vella, no passes per 
algún lloc proper. La construcció d'época d'August s'ha d'interpretar dins d'un context urbá 
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construcció de tota una serie de contraforts per tal de sostenir Tomponta deis 

reompliments del carrer. 

Inicialment sembla que aquest mur, que agafa tot el llarg del campus era un 

mur cec amb Túnica excepció de l'entrada principal al santuari. Pero amb Talgamont 

del nivell de circulació del carrer s'obriran a aquest mur, i al mateix nivell, tota una 

serie de locáis, que aprofitaran els contraforts com a fonamentació de les parets 

mitjaneres. Tota aquesta serie de locáis son de difícil datació, ja que no han estat 

excavats i han estat reformats en diferentes vegadese"^ pero que s'han d'intorpretar 

dins d'un intent do rentabilització de l'espai del santuari si bé sense una perdua 

exagerada d'espai i intimitat, com passa amb el Santuari d'Hérculese'*^ 

Finalment cal esmentar la porta. Aquesta presenta una curiosa estructura ja 

que s'ha d'adaptar del nivell de circulació original del Campus al nou nivell del carrer 

molt mes alt, la qual cosa provoca que, aprofitant el fons deis locáis comerciáis, 

l'accés sigui inclinat i amb les característiques d'unes fauces'*^. Exteriorment la 

porta, encara que poc conservada, presenta signes de monumentalització, amb les 

bases i Tinici de dos semicolumnes de rajol, una a cada cantó, construTdes albora 

d'expansió que segurament va adaptar a les seves necessitats l'antic tragat. Aqüestes 
dades, també en fase d'estudi i, per tant, inéditos, les haig d'agraír al sr. Lluís Palahí. 

Aixó vindrá donat, sobretot, peí fet de que al estar al nivell del carrer necessitaran un 
sistema de colmatacions que sempre portará poblemos, ja que , peí cantó interior del 
santuari, van haver d'estar reforgats en diverses ocasions. 

Sobre aquest i la rentabilització urbanística del seu solar mirar (MAR, 1990,137-160). 
És simptomátic que aquest desnivell sigui corregut i no mitjangant a una esgraonada, una 

característica que, cree, s'ha d'intorpretar en base a la seva funcionalitat, sobretot per les 
processons del festival de Cíbele. 
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que el mur i que es deurien coronar amb un frontó, un sistema, per altre banda, molt 

con-ent a Ostiae"^ 

Per exemple a les Morrea Epagathiana i molts d'altres. 
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IV. CORPUS EPIGRÁFIC 



IV- EL CORPUS EPIGRÁFIC 

En aquest estudi es presenta un recull de totes les inscripcions trobades al 

Campo della Magna Mater o a Ostia^*® relativos a les seves divinitats, Cíbele, Atis i 

Bellona, així com de les corporacions assoclades, dendrophori, cannophori i 

hastiferi. Totes les inscripcions de les excavacions de Visconti (o anteriors) es troben 

en en el Corpus Inscríptorum Latinorum XIV i Supplementum . Tanmateix, les 

recuperados posteriorment, principalment les provinents de les excavacions de 

Calza, no han estat recollides en la seva totalitat. Així, el recull mes exhaustiu es pot 

trobar en el Corpus Cultus Cybelae Attidisque III de Vermasseren, encara que no 

totes les transcripcions son prou precises. També es poden trobar algunos 

inscripcions estudiados en profunditat en articles sobre temes concrets. Finalment, 

hi ha tot un seguit d'inscripcions Inédites que es troben en els diaris d'excavació de 

Guido Calza que han estat transcritos per l'autor, encara que no amb prou precisió. 

Cap d'aquestes inscripcions ha pogut ser estudiada directament, donados les 

dificultats de accedir-hi, pero es podentrobar, principalment, en els dipósits deis 

Museus Vaticans, les mes antiguos, I de la Sopraintendenza Archeologica di Ostia. 

En aquest estudi no es recullen totes les inscripcions trobades al Campus ja que 

algunos d'elles no teñen relació amb el cuite metróac^ o están massa 

fragmentados per a una possible interpretació. 

S'han exclós en aquest corpus totes les inscripcions relatives a Portus, que tenia el seu 
propi santuari de la Magna Mater {M(atre) D(eum) M(agna) Portus Aug(usti) et Traiani 
Felicis, CIL, XIV, 408), així com a un possible tercer santuari iM(ater) D(eum) 
Tra(n)stib(erina), CIL, XIV,429), encara que no s'exclou que aquest últim fos el mateix de 
Portus. 
2*° Principalment son de carácter funerari i están assoclades mes a la Via Laurentina que no 
pas al Campo della Magna Mater. 
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Donat que no totes les inscripcions teñen una numeració uniforme^^^ he optat 

per una ordenado per les diferents corporacions, dendrophorí, cannophorí i hastiferí, 

i, dins d'aquestes, per ordre cronológic, amb les que no es poden datar al final de 

cada gmp. Seguidament, constaran les inscripcions relacionados amb el cuite 

metróac, pero que no formen part de cap de les corporacions esmentades i 

finalment les relatives a donacions escultóriques que no compleixen cap deis 

requisits anteriors excepte el religiós i les dubtoses de estar relacionados a Cíbele o 

el seu culto. En totes les inscripcions que es puguin s'analitzaran els personatges 

mencionats sobretot respecte a les relacions d'aquests amb la colonia, delxant per 

l'últim capítol ranálisi histórica i religiossa de cada una d'elles. Tanmateix s'ha 

d'esmentar Texclusló, voluntaria, de les set inscripcions de C. Cartilius Euplus 

asociades a escultures aixl com la de Volusianus^" que serán tractades íntegrament 

en el darrer capítol. 

Un cop presentados i comentados totes les Inscripcions es presentará un 

estudi de cada una de les associacions rel.lacionades amb aquestos i el jaciment. 

DENDROPHORI 

Les inscripdons mes antigües es troben recollides al CIL, XIV I XIV supp., pero també 
n'hi ha moltes de posteriors que únicament teñen per identificado el número d'inventari 
d'Ostia. Publicacions com (MEIGGS, 1973; PELLEGRINO, 1987 i CCCA,III) han publicat 
part d'aquestes inscripcions, sobretot l'última, pero sempre amb una numeració propia. 
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1.- Cippus de marbre^" 

CN(aei)«SENTIO»CN(aei )«FIL(io) 

CN.N(epoti)»TER(entina tribus) «FELICI 

DEC(vrionvm)»DEC(reto)»AEDlLIC10»ADL{ecto)»D(ecvrionvm)»D{ecreto)»D(ecvrioni)»ADL(ecto) 

Q{vaestori).A(erarii).OSTIENS(ivm)«ll»VIR(o)»Q(vaestori)« IWENVM 

HIC. PRIMVS«OMNIVM.QVO.ANNO«DEC(vrio).ADL(ectvs)»EST.ET 

Q(vaestor).A(erarii).FACT(vs)»EST»ET«IN.PROXIM(vm).ANNVM»IIVIR.DESIGNAT(vs)«EST 

QVINQ(vennaIis.CVRATORVM.NAVIVM.MARINAR(vm).GRATIS.ADLECT(vs) 

INTER.NAVICVLAR(ios).MARIS.HADRIATICI.ET.ADQVADRIGAM 

FORI.VINARkPATRONO.DECVRIAE«SCRIBAR(vm).CERARIOR(vm) 

ET»LIBRARIOR(vm).ET»LICTOR(vm)«ET»VIATOR(vm).ITEM«PRAECONVM«ET (s/c) 

ET.ARGENTARIOR(vm).ET.NEGOTIATOR(vm).VINARIOR(vm).ABVRBE 

ITEM.MENSOR(vm).FRVMENTARIOR(vm).CERERIS»AVG(vstae).ITEM.CORPOR(is) 

SCALPHARIOR(vm)»ET.LENVNCVLARIOR(vm).TRAIECT(vs).LVCVLLI»ET 

DENDROPHORVM.ET.TOGATOR(vm).A.FORO.ET.DE.SACOMAR(io) 

ET.LIBERTOR(vm).ET.SERVOR(vm).PVBLICOR(vm)»ET»OLEARIOR(vm).ET.|WEN(vm) 

CISIANOR(vm)«ET«VETERANOR{vm)»AVG(vsti)«lTEM.BENEFiCIAROR(vm)»PROC(vratoris) 

AVG(vst¡).ET.PISCATOR{vm).PROPOLAR(vm).CVRATORI.LVSVS«IWENNALIS 

CN(aei )• SENTIVS.LVCILVS 

GAMALA.CLODIANVS»F(ilivs) 

PATRI.INDVLGENTISSIMO 

Datació: Fináis del s. I principis del s. II. 

Trobada a Ostia. 

Ref.: CIL. XIV, 409 (Actualment ais Uffizi, Florencia). 

2 " Tot i així es poden trobar totes transcrites en l'inventari esculóric.Tanmateíx mirar les 
inscripcions núm. 51 í 52 de C. Cartilius Euplus. 
2 " (MEIGGS, 1973; PAVOLINI, 1976). 
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En aquesta inscripció funeraria, segurament la mes completa d'Ostia en 

referencia a les diferents associacions, se'ns presenta la carrera de C, SENTIUS 

FÉLIX. Aquest personatge, no originari d'Ostia i descendent en tercera generado 

d'un Ilibert de C. Sentius Saturninus, d'Antina^", hauria arribat a controlar tota Ostia, 

tant a nivell polític com económic, malgrat ser un homo novus^" En la seva 

fulgurant carrera política es pot veure com va ser cooptat com a aedilis i quaestor 

del tresor, essent elegit l'any seguent com a duovir. Tanmateix, el que caracteritza 

aquest important armador és el patronatge que exercí de quasi 20 associacions 

urbanes. Així dones no és d'estranyar la seva tutela sobre les corporacions 

relacionados amb el comerg naval, pero aquesta activitat s'extén a moltes altres, 

com els mercaders de vi, argentaris, comerciants d'oli, banquers etc.. i no solament 

professionals sino també, i en aquest sentit d'especial rellevancia, a les associacions 

ciutadanes, especialment les associadons juvenils, integrados peis filis de les 

famílies dominants, i los de vetorans, abarcant un ampli control sobre l'ostnjctura 

social de la ciutat. D'entre moltes de les associacions de les quals és patró hi trobem 

la deis dendrophorí, testimoniada por primer cop a Ostia. 

2.- Placa de marbre (0,78 x 0,55 m. 

IMP(oratori) • CESARI • [DIVI] 

HADRIANI • FILIO • [DIVI] 

TRAÍANI . PARTH[ICI NEPOTl] 

^ (MEIGGS, 1973, p. 200). Sobre aquest personatge (CIL,, VI, 2722). 
Probablement per superar aquest handicap hauria adoptat a C. Sentius Lucilius Gamala 

Clodianus, que és qui li dedica la inscripció, fill d'una de les famílies mes importants de la 
ciutat, per tal d'integrar-se formalment en les classes dirigents de la ciutat. 

72 



DIVI • N E R V A E • PR[ONEPOTI] 

T • AELIO • HAD[RIANO] 

ANTÓNIMO • AVG(vsto) [PIÓ P(atrl) P(atriae)] 

PONTIF(lcl) • MAX(lmo) • TR[IB(vnlcia) POT(estate) II] 

CO(n)S(vli) • II 

DENDRO[PHORI] 

OSTIEN[SES] 

Datado: 139 d.C. 

Trabada a Ostia. 

Ref.: CIL. XIV, 97; núm. inv. 6986 (Vaticá. Gall. lap. par. XXXIII-núm.5). 

Es tracta d'una placa de marbre motllurada dedicada a l'emperador Antoninus 

Plus que Visconti creia que deuria anar associada a algún monument dedicat a 

aquest emperador. 

3.- Petita base de marbre (0,27 x 0,38 x 0,39 m.)^" 

SEX(tvs) • ANNIVS • MEROPS 

HONORATAS • DENDROPHORIS 

OSTIENSIVM • SIGNVM • TERRAE • MATRIS 

D(onvm)«D(edit).DEDICAV(IT) XIII K(alendas>MAI(as)»L(vdo)«CASPIO RVFINO 

L • STATIO • QVADRATO • CO(n)S(vlibvs) 

Datado: 142 d.C. 

Trobada en un dipósit de calg a Ostia. 

Ref.: CIL, XIV, 67; núm. Inv. 10712, Museo Paolino). 

(VISCONTI, 1868, p.367; CCCA,III, núm. 409). 
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Es tracta d'una petita base per l'escultura de la térra mater, una dedicado poc 

corrent i que no se sap amb seguretat si simbolitza a Cíbele o a la propia Tellus. Del 

títol honoratus es desprén que hauria exercit un carree important dins de 

rassociació. 

4. -Petita base de marbre (0,22 x 0,43 x 0,43 m.)^^. 

T «ANNIVS • LVCVLLVS • VI • VIR 

AVG(vstalis) • ÍDEM • Q(vin>Q(vennalis) • HONOIRATVS 

SIGNVM «MARTIS • DENDROPHOR(vm) 

OSTIENSIVM • D(onvm) • D(edit) • DEDICAVIT 

ID(ibvs) • MAI(is) . TORCVATO • ET • HERODE • CO(n)S(vl¡bvs) 

Datado: 143 d.C. 

Trobada en un dipósit de calg a Ostia. 

Ref.: CIL, XIV, 33; núm. inv. 10708 (Museo Paolino). 

Donado d'una escultura de Mart per un personatge que, com l'anterior, havia 

tingut un Important carree dins rassociació a mes de ser sevir augustalis la máxima 

aspirado política i religiosa a que podia arribar un Ilibert. 

5. -Placa de marbre (0,66 x 1,10 m.f^\ 

[ ~ ]P 

[—]NIANVS 

[—]CO[RP]ORIS 

2 " (VISCONTI, 1868, p.373; CCCA,III, núm.413). 
(VISCONTI, 1868, p. 374;CCCA.III, 400). 
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[—]FORVM 

[--] DENDRO[PHOR]VM 

[— DEDI]CAVERV[N]T 

[— C. PRASTINA MESS]ALINO • L [A]NNIO • L A R G O • CO(n)S(vIibvs) 

Datació: 147 d.C. 

Trobada a l'espai totragonal darrera el temple de Cíbolo. 

Ref.: CIL. XIV. 280. 

6. -Base de marbre (0.34 x 0.48 x 0.395 m. )^ 

[L(vcio)] AVR(elio) • V E R O • AVG(vsto) 

[Q(vintvs)] FABIVS • Q(vínti) • F(illvs) • HONORATVS 

[0]B ONORIM (s/c) IMMVNITATIS (s/c) 

RENDROPHORIS (s/c) OSTIENSVM (s/c) 

DONVM . DEDIT 

Datació: 161-169 d.C. 

Ref.: CIL. XIV. 107; núm. Inv. 10528 (Ostia). 

Es tracto d'una base per sostenir un bust de Lucí Ver. 

7. - Placa de marbre (1.08 x 0,60 m.)^^ 

[ ] 

[[...PATR]]0NI A EGRILIVS VRBICVS Q(vin)Q(venaIis) 

[[A LARCIUS PRIS]]CVS«EGRIL(lvs)«PLARIAN(vs) ET CVIRATOR PERPETVS 

(VISCONTI, 1868, p. 368). 
(VISCONTI, 1868, p. 368; CCCA,III, 408). 
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[[~W* LARCIVS LEPIDVS 

[[A EGRILIVS]] PLARIANVS 

[[—]] AGRIPPINVS 

[[C IVLIVS IST]]ORIVS • OCTAVIANVS 

[[SEQUITj]VR • VNIVERSVS 

[[ORDO Q(vin)]]Q(venal¡unn) 

[[--]]S • SYNÉTHVS • Q(vin)Q(venalls) 

[[ET CVRA]]TOR PERPETVS 

[[—]] P • F(ilivs) • PROCVLVS 

[[—]] F(ilivs) • HERENNIANVS 

[[. CO]]CCEIVS • THALLVS 

[[. EG]]RILIVS • MARTIALIS 

[[. A]]GRIVS • L • F(ilivs) • PRISCVS 

C.CONSIDIVS EPAGATHVS 

C NONIVS TROPHIMVS 

CLASVCCIVS FAVSTVS 

[[-]] 

C CARTILIVS SECVNDVS 

C MAECLASIVS PRIMITIVOS SAC(erdos) 

A EGRILIVS ZOILVS Q(vin)Q(venalis) 

ET CVRATOR PERPETVS 

C SILIVS»C«F(llivs)»VITALIS Q(vin)Q(venalis) 

ET CVRATOR PERPETVS 

Q(vlntvs)PATRIVS«Q(v¡nti)«F(iIivs)«VICTOR 

P AEMILIVS • P • F(¡livs) • LVPERCALIS 

T •ATINIVS«T.F(il¡o).FELIX* Q(v¡n)Q(venalis) 

C.CIPIVS«C.F(ilivs).CERINTHIANVS/ 

Q(v¡n)Q(venalis) • P(er)P(etws) 

C«MAECLASIVS CAEDICIANVS / 

Q(v¡n)Q(venalls) 

C.IVLIVS.C.F(iIivs).GENIALIS«SEN(ior)/ 

Q(vin)Q(venaI¡s) 

P-CLAVDIVS^ABASCANVS» Q(vin)Q(venaIis) II 

C.POMPONIVS.QVIRINVS«PAT(ronvs)/ 

•P(er)»P(etws) 

C«POMPONIVS«QVIRINVS.PAT(ronvs)/ 

•P(er)«P(etws)»IVN(lor) 

C«IVLIVS»OCTAVIANVS«PATR(onvs) 

Q.QVINTILIVS.ZOTICVS. Q(vin)Q(venalis) / 

•P(er)«P(etws) 

(VISCONTI, 1868, p.370-372; MEIGGS, 1973, p. 505). 
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Datació: Fináis del s. li principis del s. III d.C. 

Trobada a l'espai tetragonal darrera el templo de Cíbolo. 

Ref.: CIL, XIV, 281. 

Alba deis Dendrophorí datable entre els fináis del s. II i principis del s. III en 

base ais personatges identíficats. Tanmateix, la pertanenga a aquesta associació no 

és segura, ja que no hi ha cap referencia directa, pero tant peí lloc on va ser 

trobada, com per la referencia a P. CLAUDIUS ABASCANTUS s'ha considerat com 

a tal. 

Els cinc primers noms pertanyen ais patrons. Segurament el mes controvertit 

de tots siguí el primor. Visconti, i també Dessau, interpreten al primer com [MARCUS 

ACILIUS PRISJCUS EGRIL(¡us) PLARIAN(us), un important personatge de la familia 

senatorial deis EgrilH malgrat que fou adoptat per M. Acílíus Priscus, pontifex volcani 

i senador durant l'época flavía. Aquest, va ser pontifex Volcani, com el seu paro 

adoptiu, a mésd'un llarg cursus honorum^^. Tanmateix, aquest important 

personatge es datat, sense cap objecció, durant la primera meitat del s. II i 

dificilment es pot trobar com a patró d'una associació en época severa^^. La 

proposta de Meiggs^" és la d'intorpretar al primer patró com a [A. LARCIUS 

LEPIDUS PRISJCUS EGRILIUS PU^RIANUS. Iligant la familia deis Egrílii amb una 

altre familia senatorial, la deis Larcii. Les relacions entre la gens Egrilia i la Larda es 

2 " (MEIGGS, 1973, pp. 197-199). 
En aquest sentit (BLOCH, 1953, p. 264) creu que la menció d'aquest personatge, 

juntament amb la del seu fill [Q. EGRILIUS] PLARIANUS i la del cónsul del 148 [C. FABIUS] 
AGRIPPINUS son honorífiques i que es mantenen en el record de l'associació. Pero les alba 
recullen a personatges vius i, tanmateix, hi ha millors manares d'honorar els morts il.lustres. 
2 « (MEIGGS, 1973, p. 505). 
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troba prou tostimoniada^^, fins I tot en aquesta alba on el segon patró és un [—JF 

LARCIUS LEPIDUS^^. El tercer patró seria [Q. EGRILIUS] PLARIANUS, nét del 

personatge del mateix nom que va ser govemador d'África el 158-9. La interpretació 

deis tres primers patrons és, obviament, hipotética, pero en qualsevol cas 

testimoniaria la pervivéncia durant l'época severa d'una de les famílies mes 

importants d'Ostia durant el s. II, els Egrílii. També és dubtosa la identificado del 

quart patró [C. FABIUS] AGRIPPINUS. segurament un nét del personatge del 

mateix nom que va ser cónsul el 148 í descendent d'una altre de les grans famílies 

d'Ostia, testimoniados dos del s, 1^". Del quart patró solament el coneixem en una 

inscripció (núm .54) en la que juntament amb altres components, entre els que hi ha 

dos dendrophorí mes esmentats, el dia del seu anniversari contribuien a Tassociació. 

Seguidament ais patrons ve el llistat deis quinquennales, el primer , també, 

curator perpetuas. D'entre aquests destaquen [A. EG]RILIUS MARTIALIS que surt 

referit com a augustali^^ i C. NONIUS TROPHIMUS, quinquennalis í curator deis 

sewnV augustalis^^^. 

En la segona columna hi ha un llistat de 16 personatges entre els quals hi ha, 

també, quinquennales i curatores perpetui. com el primer do la llista, que té amdós 

carrees, A. EGRILIUS URBICUS, segurament un Ilibert deis Egrílii, del qual en 

Aixi podem trobar un A. Larcius Lepidus Plarianus mencionat en la llista deis fratres 
arvales del 145 (ILS, 5038) així com la presencia d'un Larcius Lepidus entre en l'estat major 
de Q. Egrilius Plarianus, fill de M. Acilius Priscus Plarianus, quan era govemador de l'Africa, 
adoptat per aquest o peí seu fill també Q. Egrilius Plarianus. En aquest senti veure (CIL, VIII, 
11030,11026 i 11027) la base d'unes estatúes de la dutat de Gigthi ais seus patrons i on hi 
surten els personatges abans referits. 

El seu pare seria el Larcius Lepidus referit en la nota antrior. 
Sobre el cónsul i la seva familia (MEIGGS, 1973, p.199). 

2«MCIL, XIV, 4563,1). 
(CIL, XIV, 396). 
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coneixem la seva inscripció funerária^^°, com també ho és el quart A. EGRILIUS 

ZOILUS QQ. El sisé Q. PATRIUS Q. F. VÍCTOR apareix en dos alba d'una mateixa 

corporació"\ desconeguda, amb la segona datada el 173, així com en una 

inscripció relativa al monument funerari familiar^^l El tretzé C. MAECLASIUS 

CAEDICIANUS, quinquennalis, ho era també deis cannophori (núm.29). El cartorzé, 

C. lULIUS C.F. GENIALIS SEN(ior), quinquennalis, apareix en un fragment d'album 

sense ldentifica^^^^ El següent, P. CLAUDIUS ABASCANTUS, quinquennalis dos 

cops, era un esciau públic gal que va fer fortuna a Ostia (veure núm. 8 i 9 sobre 

aquest personatge). Finalment queden dos personatges Identlficats, C. 

POMPONIUS QUIRINUS, pare i fill, tots dos patroni perpetui deis quals un apareix 

en la núm. 54. 

El que es desprén d'aquest álbum es observar com les principáis families 

d'Ostia protegien a aquesta associadó formada principalment per Iliberts, entre els 

quals n'hi ha d'aquests mateixos patroni, cosa que denota en certa manera la 

considerado deis dendrophori dins la ciutat. 

8.- Petit cippus de marbre^^* 

[P. CLAVDIVS A B A S C A N T V S Q(vin)Q(vennalis)] 

II . ET • PATRONVS 

CORPORIS . DEND 

(CIL, XIV, 951). 
(CIL, 4564 i 4565) tanmateix, la datado no és massa predsa ja que el nom deis cónsols 

está molt reconstruit. 
2 " (CIL, XIV, 1452). 
2 " (CIL,X1V, 263). 

(VISCONTI, 1868, p. 374). 
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D R O P H O R V M • OST(ensis) • E X • 

ARG(entvm) • P(ondvs) • III • DED(icavit) • VIII • K(alendas) • 

MAI(I) . DOMITIO • DE 

X T R O II • ET • THR 

ASIA • PRISCO • 

CO(n)S(vllbvs) 

Datació: 24 d'abril del 196 d.C. 

Trobada a Ostia. 

Ref.: CIL, XIV, 71 

L'atribució a P. CLAUDIUS ABASCANTUS está reconstruida per Dessau. 

Sobre aquest personatge mirar la núm. 10. 

9.- Fragments d'una gran base de prop de 2 m. d'altura^^^ 

En el plint de la base: 

X [[--]] III KA[L] 

[L SE]PTIMIO • S E V E R O • PERTINACE • AVG(vsto) II 

[[ D CLODIO SEPTIMIO ALBINO CAES(are)]] CO(n)S(vlibvs) 

Frontal: 

[DIE]S III KALE[NDAS] 

[P(vblii)] CLA[D(ii)] VERAfTIl ABASCANTIANI] 

[S]VMM(as) • DIES • VIII [i]DV[S l]ANVAR(ias) 

[DIES S V P R A S]CRIPTOS • NON • OBSERVAVERIT 

[--] S V M M A S • S(vpra) • S(criptas) • REI PVBLIC(ae) 
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[OST(iensis ?)] REFVNDI • SIC • P A E T V S • EST 

En el cantó dret: 

[M ANTIVS C R E S C E J N S • CALPVRNIANVS V(lr) • C(larissimvs) 

[PONTIF(ex) VOLKANI] ET • AEDIVM • SACRAR(vm) 

[SI FIAT SINE VEJXATIONE • VLLIVS • STATVE 

[ANTE POSITAE VT jRAMQVE • STATVAM • IN 

[SCRIPTIONE INS]CRIBT(am) • CONSTITVERE 

[permitto D(omlno)] N(ostro) • IMP(eratore) • SEPTIMIO • AVG(vsto) II 

CO(n)S(vle) 

Datació: 194 d.C. 

Trobada devant del temple de Cíbele, actualment reconstruTda. 

Ref.: CIL, XIV, 325; núm. ínv. 11836 (Ostia). 

Les restitucions son de Vermasseren. 

P.CLAUDIUS ABASCANTUS era un esciau públic del consell de la Tría Gallia 

que va anar a Ostia per primer cop segurament en alguna misió del consell gaP^. 

Posteriorment seria manumés a Lugdunum i tornaría a Ostia on faria fortuna^^. 

Segurament la seva advocado envers Cíbolo ja l'hauria exercit durant resclavitud a 

la Gal.lia. 

(VISCONTI, 1868, p. 379; CCCA,III, p.363). 
(CIL, XIV, 328) 
A (CIL, XIV, 327) hi trobem una dedicatoria a C. Modesti Thesei del seu alumnus P. 

Claudius Abascantus, i a (CIL, XIV,326) dedica una placa (núm. 54) ais que han fet donació 
a l'associadó el dia del seu aniversari. En la addena del supplementum al (CIL,XIV,326) es 
pot trobar Vstemma Claudiorum amb els descendents d'aquest personatge.Sobre aquest 
personatge veure també (HERTZ, 1991, pp.167-173). 
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10.- Base de marbre (0,90 x 0,46 x 0,47 m.^^ 

Frontal: 

P(vblio) • CL(avdio) • P(vblil) • F(ilio) • HORAT(lo) • 

ABASCANTIANO 

FIL(io) • DVLCISSI 

MO • P(vbl¡vs) • CL(avdivs) • 

A B A S C A N T V S 

P A T E R • 

Q(v¡n)Q(vennal¡s) • II • CORP(orls) DENDRO 

PHORVM • OSTIENS(ivm) • 

Cantó dret: 

M(arcvs) • ANTIVS • C R E S C E N S • C A L P V R 

NIANVS • PONTIF(ex) • VOLK(an¡) 

ET • AEDIVM • SACROR(vm) • STATV 

AM • P O N Í • IN . C A M P O • MATRIS • 

DEVM • INFANTILEM • PERMISI • 

Vll l l • KAL(endls) • APRIL(lbvs) 

[[PLAVTIANO]] II ET C E T A II CO(n)S(vlibvs) 

Datació: 203 d.C. 

Trobada devant del temple de Cíbele. 

Ref.: CIL, XIV, 324; núm. inv. 11199 (Ostia). 

La inscripció és la de una gran base per una escultura dedicada al fill del 

donant, P, CLAUDIUS ABASCANTIANUS, en ser elegit per segon cop com a 

(VISCONTI, 1868, p. 378;CCCA,III, núm. 364). 
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quinquennalis deis dendrophorí. En el lateral h¡ ha el pennís atorgat peí pontífex 

volcani, la major autoritat religiosa de la ciutat, per tal d'erigir una estatua al Campus 

de la Magna Mater. Sobre el dedicant mirar la inscripció superior. 

11. - Placa de marbre (0,37 x 0,48 m.) 

[M ACILIO A. F(ilio) V]OT(vria) PRISCO 

[EGRILIO PLAjRIANO 

[~PRAE(fecto) AERARI MIjLITARIS P(atrono) C(oloniae) 

[~]P10 A C RELIGIOSISSI (s/c) 

[--EjFICENTISSIMO 

[-] PVBL(cvs ?) 

Datació: s. II 

Trobat en el Cardo prop de Porta Laurentina. 

Ref.: núm. inv. 6129(pars) (Ostia) 

La reconstrucció deis noms s'ha fet en base a una altre Inscripció que sembla que hi 

concideix, tal com es desprén deis diaris de 1942. Sobre aquest personatge mirar la 

núm.7. 

12. - Base de marbre (alt 0,80 m.) 

DIS.MANIBVS 

L • CALPVRNIVS • CHIVS • SEVIR • AVG(vstalis) 

ET • QVINQVENNALIS 

ÍDEM QVINQ(venalis) • CORPORIS • MENSOR(is) 

FRVMENTARIOR(is) • OSTIENS(is) • ET • CVRAT(or) 
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BIS 

Í D E M • CODICAR(is) • CVRAT(obis) • OSTI(en)S(ls) • ET • III • HONOR(ls) 

Í D E M . QVINQVENNAL(is) • COLLEGI(i) . SILVANI(i) 

AVG(vstalis) • MAIORIS • QVOD EST • HILARIONIS 

FVNGTVS • SAGOMARI • ÍDEM • MAGISTRO • AD MARTE 

FIGANVM • AVG(vstvm) • ÍDEM • IN • GOLLEGIO • DENDROPHOR(i ) • 

FECIT • SIBI • ET • 

GORNELIAE • AMPLIATAE . GONIVGI • S V A E 

GARISSIMAE • GVM • QVA • VIXIT . ANNIS • XXXI 

GALPVRNIAE • L • LIB(ertae) • PTHENGIDI • LÍBER • TAE {sic) 

GARISSIMAE • L • GALPVRNIO • FORTI(o) • VERN(io) • LIB(erto) • 

GALPVRNIAE . L • F(ll¡ae) • GHIAE • VERN(iae) • GALPVRNIAE • L • 

F(iliae) 

AMPLÍATE • VERN(ae) • L • GALPVRNIO • L • F(ilio) • FELIGI • VERN(io) • 

L • GALPVRNIO • L . F(lllo) • PAL(atlna) • GHIO • FELIGISSIMO 

LIBERTIS • LIERTAB(ls) • POSTERISQ(ve) • E O R V M • B(ene) • 

M(erentorvm) 

Datació: época sovera^^®. 

Rof.: GIL.XIV. 309. 

L. CALPURNIUS CHIUS, un Ilibort que rápidament va fer carrera fins arribar a 

ser quinquennalis deis seviríi augustales així com deis mensores frumentaríores i 

deis codiciares. Mes interossant, paró, son los seves relacions amb diferents 

(MEIGGS, 1973, 228). 
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associacions religiosos, així era quinquennalis del colegium silvanF^, i magistei^^^ 

deis dendrophorí I del culto do Mars Ficanunf^^. 

13.-Placa de naarbre. 

[D(¡is)] IVI(anlbvs) 

[C(aio) GRANIO] C • F(llio) • QVIR(ina) • IVIATVRO 

[DEC(vronl) ET II] VIRO • OSTIENSIVM 

[CORP]ORIS • M E N S O R V M • OST(iensivm) 

[...]RVM • PATRONO • CORP(oris) 

[CVRATORVM NjAVIVM • MARINARVM 

[ET NAVIVM A]MNALIVM • OSTIENS(isivm) 

[DENDR]OPHORVM .OSTIENSOvn) 

[—JLIVM OSTIENSIVM 

[—]ATINENSIVM 

Datació: mitjans del s. 11 

Tobada a Ostia. 

Ref. CIL,XIV, 364. 

C. GRAN/US MATURUS va ser també un personatge important dins la ciutat 

d'Ostia. Pertanyia a la corporació deis mesuradors de gra i va formar part del consell 

2*° Mirar mes endavant sobre les rel.lacions d'aquest cuite amb la vessant professional deis 
denof rop / j o r í . 

Aquest sembla ser un carree idéntic al de quinquennalis, pero a Ostia el segon és 
l'emprat normalment. Tanmateix aquest fet indiqui que la seva associadó no era la de la 
propia ciutat d'Ostia. 
2 " Aquest cuite ha estat associat a Picana, la conquesta de la qual va permetre la fundado 
d'Ostia (MEIGGS, 1973, p. 17). A Ostia hi ha una altre prova d'aquest cuite (MEIGGS, 1973, 
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ciutadá^" arribant a ser duovir. El seu patronatge va abragar ais curatores deis 

navegats, maríns i fluvials, axí com els dendrophorí, en aquest sentit segurament 

des d'un punt de vista mes professional que no pas religiós. 

14.- Cippus de marbre (0,59 x 0,35 x 0,28)^" 

C(aivs) IVL(ivs) C(ai) F(ilivs) COCIL(ivs) MERMES 

PATR(onvs) ET Q(vin)Q(venalis) P(er)P(etws) COL(egii) 

DEN(drophorvm) OST(iensivm) 

SIGNVM M(atri) M(agnae) EX ARGENT(o) P(ondo) III ET Z ET S S 

VI M(ilia) N(vmmvm) D(ono) D(edit) VT VI 

KAL(endas) IVN(ias) DIE NATALIS SVI DE 

* GLXXX V S V R A S E O R V M E P V 

LENTVR ET DEISGVMBENTES 

S P O R T V L A S PARTIANTVR 

QVOT IS O B S E R V A T V M NON 

ERIT TVNC S(vmmas) S(vpra) S(criptas) HONORATIS 

GOLL(egii) FABR(vm) TIG(nvarorivm) OST(iensivm) DARI 

VOLÓ SVB CONDICIONE S(vpra) S(crita) 

STIPVLATVS EST COGILIVS 

MERMES ISPENDOND(it) P L E B S 

p.343 nota 4) que demostré la pervivéncia a la ciutat, o al seu rerapaís, d'aquest 
antiquíssim cuite. 

Aquest personatge va ser admés excepcionalment sense la contribució necessária, 
segurament com a honor per la seva magnificencia pública (CIL, XIV, 362). Aquest fet 
solament s'ha pogut testimoniar dos cops a Ostia, tots dos amb personatges de la familia 
Gamala (MEIGGS, 1973, pp. 180-181). 
2" (PELLEGRINO, 1987, pp.183-186). 
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DEDICAT(vm) IDIB(vs) lANVARIS 

MÁXIMO ET GLABRIONE 

C(on)S(vllbvs) OB CVIVS 

D(edlcat¡onem) D(ecvrionibvs) DEDIT iSPOR(tvas) * II 

Datació: 256 d.C. 

Trobat en l'angle sud est del Campo della Magna Mater. 

Ref.: núm. Inv. 8207 (Ostia) 

En aquesta Inscripció, C. lULIUS COCILIUS MERMES, patró i quinquennalis 

perpetuus deis dendrophori dona a l'assoclacló una escultura de plata de Cíbele així 

com 6000 sestércis, amb la condició de que amb els interessos es fes un banquet 

en honor seu i que si aixó no es complís la suma passaria al colegium fabrum 

tignuariorum amb les mateixes condicions. Aquest personatge apareix també en la 

inscripció núm. 54, si bé segurament afegit posteriorment^^^ 

15.-Lastra de marbre en tres fragments^®® 

C(aivs) IVLIO [C(al) F(ilio) PAL(atina) COCIL(io) HERMETI ?] 

[--DE]* 

[—SPOR]TVL 

[AS PARTIANTVR QVOT SI O B S E R V A T V M N]ON ERIT 

(PELLEGRINO, 1987, p. 185). La datació de la núm. 54 és de fináis del II i principis del 
III, mentres que aquesta és, sens dubte, del 256, malgrat que el personatge és el mateix car 
teñen idéntic nom I aniversari. Segons Pellegrino d'una obsen/ació directe de la núm. 54 es 
pot apreciar com el nom de lulius Cocilius Hermetis está escrit amb una altre lletra i 
posteriorment, cosa que resoldria el problema cronológic. 

(PELLEGRINO, 1987, pp.186-188). 
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[TVN]C S(vmmam) S(vpra) S(criptam) HO[NO]RATIS C[OLL(egii)] 

[F]ABR(vm) T[IG(nvarorivm) 0]ST(iensivm) DARI 

VOLÓ SVCCONDICIONE S(vpra) S(cripta) ST[IPVL]ATVS E S T 0 0 

CILIVS H E R M E S SPEP0ND[IT PL]EBS C(aivs) IVLIVS C(ai) F(il¡vs) 

PAL(atina) CORNEILIANV?]S [~]T +++++++ COI 

al cantó dret del fragment a: 

DEDIC(atvm) VIII KAL(endis) IVN(iis) 

D(ominls) N(ostrls dvabvs) VALERIANO AVG(vsto) / [--] ET GALIENO [--

G(on)S(vlibvs)] 

Datació: 254.255 o 257 d.G. 

Trobats dos fragments a la Domus del Giove Fulminatore i un tercer al Gardo a 

l'altura de l'Attideion. 

Ref.: núm. inv. 11643.11644 i 11645 (Ostia) 

Réplica de la inscripció anterior. 

16.- Fragment de lastra (0,10 x 0,13 m.). 

[---] DENDRO(phori) 

[—] OST(iens¡s) Q C A E (s/c?) 

[—]NSGVS A(ra)P(osvit) 

[—]N OST(iensis) 

Trobada al Cardo a l'altura de les termes del Faro. 

Ref.: núm. inv. 7288 (Ostia). 
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La segona línea no está clara. No s'ha pogut veure Toriginal sino un dibuix. La 

tercera línea A P també podria ser A(vri)P(ondo). 

17. -Lápida en dos fragments^". 

NVMINl DOMVS AVG{vstae) (hederá) DIENDROPHORI OSTiEN]SES SCOi-AM (s/c) 

QVAM • SVA • PECVNIA • CONSTIT[VERANT NOVIS SViVI]PTIBVS 

A SOLO [RESTITVERVNT] 

Trobat en l'espai totragonal de darrera el temple de Cíbele. 

Ref.: CIL, XIV, 45 

En base a aquesta inscripció Visconti va interpretar aquest espai com el 

collegium dendrophorí, afirmado que ja s'ha discutit mes amunt. 

18. -Base de marbre 

[AjNTONIO 

Q(vi) • V(ixit) • ANNIS XXXVI 

[SEVJIRO . AVGVSTALI • ÍDEM • 0(v¡n)0(venali) (s/c) 

[D jENDROPHORO •LAVR(eato?) •LABINAT(o?) • 

HOMINI • B O N O • ET • IVCVNDISSIM[0] 

[MjARCIA • HILARA • CONIVGI • DVLCI[SSIMO] 

C V M OVO • VIXIT ANNIS • X[-?] 

Ref.: CIL,XIV, 295 

19. -Petita columna de marbre^^^. 

2" (VISCONTI, 1868, p.386-387). 
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VIRTVTEM 

DENDROP(horis) 

EX • ARG(ento) • P(ondo) • II • 

IVNIA • ZOSIME 

MATER 

• D(ono) • D(ed¡t) • 

Ref.: CIL, XIV, 69. 

La dedicado d'una escultura de plata a Virtus s'ha d'inscriure dins de 

rassociació de Bellona a Cíbele com a deessa pedisequa^^^. 

20.- Petit cippus de marbre (0,215 x 0,30 x 0,33 m.)^. 

C(aivs) (hederá) ATILIVS • BASSI • SA 

CERDOTIS • LIB(ertvs) (hederá) FÉLIX • A P P A 

ÍRATOR . M(atris) • D(evm) • M(agnae) • SIGNVM 

SILVANI . DENDROPHORIS 

OSTIENSIBVS . D(onvm) • D(edlt) • 

Ref.: CIL,XIV, 53; D E S S A U , 4173. 

Donado d'una escultura de Silvá^^ per part de C. ATTILIUS FÉLIX, Ilibert de 

Bassus, de carree apparator. Aquest és un carree, deseonegut, que solament es 

troba en tres inscripcions dues a la Gallia I una a Africa^^. 

2" (VISCONTI, 1868, p. 375; CCCA, III, núm. 412). 
L'associació de Virtus amb Bellona és molt con-ent, sobretot en el limes germánic 

(FISHWICK, 1967, p. 145). En aquest sentit és molt espedfic el testimoni de (Lactand, Inst, 
I, 21,16) "[Sacra] alia Virtutis quam eandem Bellonam vocaf. 
^° (VISCONTI, 1868. p. 375; CCCA, III. núm. 414). 

Novament trobem referencies entre Silva i els dendrophori. 
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21.- Placa de marbre (0.25 x 0,36 m.)^^ 

Q(ui) • l(infra) • S(cripti) • S(unt) 

A • HOSTILIVS • ASIATICVS 

L . SALONIVS . L F(ilivs) VERECVN(dvs) 

C • IVLIVS • E V T R A P E L V S 

C • TVCCIVS • R E C E P T V S 

C • VALERIVS • APOLIN(aris) 

T • MANLIVS • O C E A N V S 

A . EGRILIVS • HERMA(froditvs ?) 

Q • ORFITVS DEXTER 

Trobada en Tospal posterior del temple de Cíbele. 

Ref.: CIL.XIV. 283 

Podria ser una nómina deis dendroforí, ja que fou trobada juntament amb la 

núm. 7 així ho indica tant Dessau al CIL, XIV com Aurigomma^", pero en cap cas os 

pot considerar com a pertanyent a la mateixa núm. 7 tal com ho va publicar 

Visconti.. Tanmateix cap deis personatges s'ha pogut localitzar, a exepció de C. 

VALERIUS APOLLIN(aris) en una lápida sonso datar^^ 

P • VANNIVS • PRIMVS 

M • OBELLIVS • EVARISTVS 

L • LICINIVS • OSTIENSIS 

Q • CVRTIVS . FAVSTVS 

C • MARCIVS • PRISCVS 

P • AEDIVS • OSTIENSIS 

A . LIVIVS . E V C A R E V S 

[[—]] SEDATVS 

A Les Pennes, prop de Marsella , adpai{i{\or o adpai{a]tor{C\L, XII, 405, add. p. 812; 
CCCA, V, núm. 319); a Lió, apparatore (CIL, XIII, 1754); Utica, atparatore (CCCA. V. 114). 

(VISCONTI. 1868. p.370). 
(AURIGEMMA. 1910. p.1697). 
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CANNOPHORÍ 

22. - Placa de marbre (0,25 x 0,54 m. )^ 

FAVSTINAE 

AVG(vstae) P(iae) F(ideli) 

CANNEFORI 

Datació: 138-140 o mes probablement 147-175 (Tanmateix G . Barbieri l'ha datat al 

s. III d.G. (SQUARGIAPINO, p.4,núm.3) 

Trobada en la pavimentado d'un deis espais dan'era el temple de Gíbele. 

Ref.: núm. inv. 11264 (Ostia). 

23. -Lápida de marbre (0,26 x 0,45 m.)^^ 

GENIO 

DEGVRIONVM 

OSTI .ENSIVM 

GANNEFORI (s/c) 

Trobada juntament amb l'antorior i de idéntica factura, cosa que fa pensar en que 

siguin contemporánies. 

Ref.: núm. inv. 11265 (Ostia). 

24. - Petita base de marbre (0,26 x 0,20 x 0,18 m.)^^ 

IMP(eratori) • GAES(ari) 

Concretament dedicada al seu escIau Felicissimus (CIL, XIV, 1008). 
(CCCA,III, núm.399). 

2" (CCCA.III, núm. 398). 
(VISCONTI, 1868, p. 390;CCCA,III, núm. 416). 
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M(arco) • AVRELIO 

ANTÓNIMO • AVG(vsto) 

C O R P V S 

C A N N O P H O R V M 

OST(iensivm) • ARG(ento) • P(ondo) • 1 

Datació: 161-180 d.G. 

Trobada dintro d'una de les arcados de la part posterior del pódiunn del temple de 

Gíbele. 

Ref.: GIL. XIV, 117; núm. ínv. 11216 (Ostia). 

25.-Petit altar de marbre (0,317 x 0,215 x 0,19)^® 

P[[RO SALVTE IMP(erator¡s)™]] 

[[--F]] 

ELIGÍS Q(vintvs) GAEGILIVS 

F V S G V S ARGHIGAL 

LVS GOLONIAE OSTEN (s/c) 

SIS • IMAGINEM 

MATRIS DEVM • AR 

G E N T E A M • P(ondo) • I • GVM • 

SI • GNO N E M E S E M 

KANNOPHORIS (s/c) 

OSTIENSIBVS D(onvm) D(edit) 

Datació: 169-171 d.G. 
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Trobada dintre d'una de les arcados de la part posterior del pódium del temple de 

Cíbele. 

Ref.: CIL, XIV. 34; núm. inv. 12291 (Ostia). 

Visconti va restaurar les primores linees bon-ades com CAES(arís) M. AURELl 

ANTONINI P(¡¡) [FJELICIS. És significativa, en aquest cas, la relació entre la figura 

de l'archigallus i els cannophorí, que, com s'ha esmentat mes amunt, .son 

contemporánies. Val a dir, també, que si la datació és correcta aquesta és la primera 

referencia explícita sobre un archigallus^. 

La inclusló d'una imatge de Némesis no és gens normal, ja que malgrat ser 

una divinitat de fortes connotacions místiques no sembla associada a Cíbele. 

Segurament, en aquest cas, Thauriem d'interpretar des del vessant mes mitológic, 

com a enviada de Zeus que castiga la desmesura, entes, en aquest cas, com a 

l'emperador. Tanmateix, és dificil deduir quin seria el seu aspecto ja que pot adoptar 

tant una forma femenina, amb múltiples atributs, com la d'un animal, especialment el 

gr iu^ \ 

26.- Petita base de marbre (0,275 x 0,203 x 0,123 m.)^^ 

Q(vintvs) • CAECILIVS • 

F V S C V S ARCHIGAL 

LVS C(oloniae) • O(stiensis) 

. IMAGINEM AT 

(VISCONTI, 1868, p. 391;CARCOPINO, 1942, p. 94 nota 4). 
2°° La mes antiga que es coneix, datada amb tota seguretat, és del 184 (CIL, XII, 1782). 

Un animal aquest molt vincuiat a la figura imperial, sobretot en la decoració d'armadures 
pero també arquitectónica (com a fórums imperials, temples, etc.) . 
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TIS ARGENTIAM (s/c) 

• P(ondo) • I C V M SIGILLO 

F R V G E M A E R E O GA 

NNOPHORIS OSTIEN 

SIBVS DONVM DE 

DIT 

Datació: 161-170 d.G. (en base a {'anterior) 

Trobada dintre d'una de les arcados de la part posterior del pódium del temple de 

Gíbele. 

Ref.: GIL, XIV, 35; núm. inv. 59846 (Ostia). 

Dedicado del mateix personatge que l'anterior, en aquest cas, d'una imatge 

d'Atis. Tal com passa amb l'altre, també porta un atribut característic, en aquest cas 

un SIGNUM FRUGIS AEREO. Aquest element, a part de la seva factura en bronze, 

és de difícil interpretado i podria ser tant un manat d'espigues de blat^°^ com una 

fruíta sagrada de Gíbelo^°". 

27.- Inscripció en marbre 

IMP(eratori) • GAES(ari) 

[L SEPTIM]IO • S E V E R O • PIÓ • PERTINAGI • AVG(vsto) 

[ARAB(ico) ADIAB(enico) PARTH(ico) MAX(imo) P]ONT(ifid).MAX(imo)« / 

TRIB(vnicia)«POT(estate).VIII«IMP(eratori).llll« 

GO(n)S(vli).IUP(atri)«P(atriae) 

(VISCONTI, 1868, p. 391; CARCOPINO, 1942, p. 94 núm.5);CCCA,lll, núm. 402). 
(VISCONTI. 1868, p. 393-394). 
(FISHWICK, 1966. p. 196). 
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[STR]ATONICVS»CANTNOFORIS«OST(iensivm)«S(va)«P(ecvnia)«P(osvit) 

(s/c) 

ET DEDICAVIT 

Datació: 196 d.C. 

Trobada dintre d'una de les arcados de la part posterior del pódium del temple de 

Cíbele^^ 

Ref.: CIL,XIV, 118 

El dedicant. [STRJATONICUS, podria ser M. CIPIUS [STJRATONICUS que 

apareix en la nómina deis lenuncularíi del 192^°^. 

28.- Petita base de marbre (0,33 x 0,218 x 0,155 m.)^"' 

IMP(eratori) • CAES(ar¡) 

L(vcio) . SEPTIMIO • S E V E R O 

P Í O . PERTINACI • AVG(vsto) 

C O R P V S 

C A N N O P H O R V M • OST(iensivm) 

• ARG(entvm) • P(ondo) • I • 

Datació: fináis del s. II d.C. 

Trobada dintre d'una de los arcados de la part posterior del pódium del temple de 

Cíbele. 

Ref.:GIL, XIV, 116; núm. inv. 12297 (Ostia). 

Val a dir que malgrat Dessau dona aquesta procedencia a (VISCONTI, 1868) no apareix 
mencionada. 

(CIL, XIV, 251,vni.3o). 
(VISCONTI, 1868; p. 390; CCCA,III, núm. 415). 
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29. -Lápida de marbre. 

ANTÓN IN[0] 

Q(u¡n)Q(uennalis) 

NAEVIVS CHARIT[0] 

LIVIVS NOTHV[S] 

VALLIVS HERACLI[DA] 

MAECLASIVS CAEDI[CIANUS] 

QVI C V R A . GESSERV[NT] 

C A N N O F O R V M 0[ST(iensium)] 

FLAVIVS EPIGONV[S] 

Datació: fináis del s. II principis del s.lll 

Trobada en un mur. 

Ref.:GIL. XIV. 284. 

Álbum deis cannophorí de la qual solament s'han conservat el quinquennalis i 

els quatre curam gerentes. Destaca entre aquests M 4 E C M S / L / S CEDI[CIANUSJ 

quinquennalis deis dendrophorí (núm, 7). El darrer personatge, FLAVIUS 

EPIGONUfSJ, deu ser el fill del personatge amb el mateix nom (núm. 37) que 

pertanyia ais hastiferí i datat el 140. 

30. -Placa de marbre (0,50 x 0,43 m.) 

NOMINA CORPORIS 

CANNOPHORVM • OST(iensivm) • 

PAT(ronus)» TI(berivs)»CL(avd¡vs)»IVLIANVS PAVLINVS C(lariss¡mvs)V(ir) P(atronvs) / 

C(oloniae) 
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C CARTILIVS SABINVS 

DIVNIVS PROBVS 

SEX(tvs) SEXTILIVS IVLIANVS 

Q(vintvs) DOMITIVS ATERIANVS 

M CLODIVS FÉLIX SAC(erdos) 

L POMPEIVS VICTORIANARC (s/c) 

L CAECILIVS SVCCESSVS Q(vin)Q(vennaiis) P(er)P(etws) 

C CAESIVS EVTYCHIO IMM(vnis) ÍTEM Q(v¡n)Q{vennal¡s) 

PLEBS 

Q PATRIVS HILARIVS 

ATTIVS IRENEVS 

MARRIVS HILARIVS 

[—] BAVLLAS 

M I S MERCVRiVS 

[—A]NTONIANVS 

[--]VNAIVS 

[-]R 

Datació: principis del s. III d.C. 

Trobada a l'Attideion. 

Ref.: núm. inv. 6425 

Lápida inédita, la transcripció s'ha fet en base a un dibuix de roriginal. 

Aquesta lápida segurament deu ser la que Meiggs cita, sense transcriure, presidida 

per un personatge senator¡aP°^. Efectivament el patronus d'aquest corpus és 

Ti[beriusJ CL[audiusJ lULIANUS PAULINUS CVPC. La transcripció d'aquesta última 

paraula no és clara, pero si tal com diu Meiggs aquest és un senador aquesta podria 

ser C(iarissimus)V(ir)P(atrono)C(oioniae). Tanmateix, no hi ha cap personatge 
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identificat amb un nom idéntic pero si dos TIBERIUS CLAUDIUS PAULINUS de rang 

senatorial entre fináis del II i principis del III. El primer, provinent de Cibyra a Asia, 

hauria estat consol sufet el 184^^ i el segon, probablement un nét seu, govemador 

de Brítannia Inferior el 220^". Cap deis dos está testimoniat a Ostia, pero, malgrat 

tot, el primer sembla ser el mes probable, ja que és el que té la carrera mes 

consolidada en l'arc cronológic de Valbum. 

Quatre personatges mes han estat ¡dentificats entre els qu¡nquennales^^\ El 

primer SEX(tus) SEXTILIUS lULIANUS podria ser un deis 5 personatges que 

apareixen amb el mateix nom en Valbum deis LenuncularíP'^'^ datada en el 192 deis 

quals tres d'ells formen part, també, deis quinquennales. Q. DOMITIUS ATERIANUS 

apareix, en Valbum deis fabri tignuaroriP^^ datada en el 198, així com a patró 

juntament amb la seva dona DOMITIA CIVITAS en la núm. 32. El tercer personatge 

M. CLODIUS FÉLIX SAC(erdos) i quinquennalis el trobem participant en un 

taurobolium en la núm. 33. Finalment trobem també a C. CAESIUS EUTICHYON en 

la núm. 33 i datada el 212. En totes dues inscripcions se li reconeix la seva categoría 

de IMM(unis), és a dir que la seva pertanyenga a rassociació o ais seus carrees no 11 

comportava el pagament de cap eontribucló. 

2°" (MEIGGS, 1973, p. 361 nota 10). 
(PIR2,2, núm. 954; LAMBRECHTS, 1968, p.22 núm. 131). 
(PIR2,2, núm. 955; LAMBRECHTS, 1968, p.22 núm. 132; BIRLEY, 1981, pp.188-190) 

Aquest últim, tanmateix, no creu que hi hagi cap relació de parentesc entre els dos 
personatges. 
2" En realitat del primer grup de 8 personatges solament dos teñen testimoniada la 
categoria de quinquennales, un perpetuus I l'altre probablement, pero la diferenciado de tots 
aquests envers el grup de la plebs és evident. 

(CIL, XIV, 251, 1,8,11^3; III. 19; IV, B) 
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31.- Fragment de lápida (0,20 x 0,15 m.) 

[ - ]S 

[~]NS 

I - ]FS 

[—]ATVS 

[~]N 

Trobada a \'Attideion. 

Ref.: sonso núm. inv. 

Potser formaría part de la inscripció anterior. 

32.-Petíta base de marbre (0,343 x 0,34 x 0,245 m . f 

Q(v¡ntvs) DOMITIVS 

ATERIANVS • PAT(ronus) • 

ET • DOMITIA. 

CIVITAS • MAT(er) • 

SIGNVM . ATTIS • 

GANN(ophor¡s) • OST(íensibvs) • D(ono) • D(edervnt) • 

Datació: fináis del s. II principis del s. III d.G. 

Trobada dintre d'una de les arcades de la part posterior del pódium del temple de 

Gíbele. 

(CIL. XIV, 4569, DEc.x, i .23). 

(VISCONTI, 1868, p. 392; CCCA,lll,núm. 404). 
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REf.: CIL. XIV. 37;núm. inv. 12294 (Ostia). 

El mateix personatge el trobem a la inscripció núm.30. El títol de mater que se 

li dona a DOMITIA CIVITAS sembla ser Toquivalont al masculí patronus^^^. 

33. - Lápida fragmentada de marbre (0,28 x 0,29 m.) 

UAVROBOLIVM V E L CRIOBOLIVM FACTVM MATRI DEVM M A G N A E 

IDAEAE P R O SALVTE IMPERATORIS ILLIVS —] 

[P]R(aevantibvs ?) M • CLODIO • FE[LICI SAC(erdoti ] 

M(atris • M(agnae) • D(evm) • COL(oniae) • OST(iens¡s) • ET • IV[~] 

EADEM • S A C E R D O U I QVINDECIM] 

VIRAL(i) • ASTANTE • LVS[—] 

AVRELIV (sic) • BAS[—] 

Datació:finals del II principis del III. 

Trobada probablement al Campo della Magna Mater. 

Ref.: CIL, XIV, 4304; núm. inv. 8197 (Ostia). 

La reconstrucció de la fórmula és de Wickert. El mateix personatge el trobem 

a la inscripció núm.30. 

34. - Petit cippus de marbre^^^ 

IMP(eratori) • CAES(ari) • M(arco) • A V 

RELIO • ANTON(ino) 

P Í O • FEL(ici) • SEVERI 

(CUMONT, 1900, p.81). 
(VISCONTI, 1868, p. 391). 
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FIL(io) • AVG(vsto) • 

C(a ivs ) . CAESIVS • EV 

TYCHION • IMM(vnis) 

K(annophorls)«0(stienslbvs)»D(onvm)«D(edit)»A(rgentl)»P(ondo 

l¡bram).|«(Scr¡ptvla) VIII 

CVIVS . DED(edicatlone) • DED(lt) 

PAN(nem) • VIN(vm) • ET • X(denarios) 1 

DED(icata) • PR(ide) • N(onas) • APR(iles) 

ASPRIS II CO(n)S(vllbvs) II 

Datació: 4 d'abril del 212. 

Trobada dintre d'una de les arcados de la part posterior del pódium del temple de 

Cíbele. 

Ref.: CIUXIV. 119. 

Personatge comentat en la inscripció núm. 30. 

35.-Petita base de marbre (0,31 x 0,22 x 0,20 m.)̂ ^̂  

CALPVRNIA 

CHELIDO 

T Y P V M • MATRIS 

DEVM . ARGENTI 

P(ondo) • II • CANTNOPHORIS (s/c) 

• OST(iensibvs) • D(onvm) • D(edit) • 

ET • DEDICAVIT 
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Datació: s. III (segons Vemnasseren). 

Trobada dintre d'una de les arcades de la part posterior del pódium del temple do 

Gíbele. 

Ref.: GIL, XIV, 36; núm. inv. 12293. 

36. -Lápida de marbre 

SGHOLAM • S V M P T V • S V O 

GANNOPHORIS • FEGIT 

Trobada en l'espai tetragonal darrera del templo de Gíbele. 

Ref.: GIL, XIV, 285. 

HASTIFERÍ 

37. -Petit cippus de marbre blanc (0,28 x 0,15 x 0,15 m.^*" 

Frontal: 

T . FLAVIVS • 

EPIGONVS HON(oratvs) 

GOLLEGIO» . 

ASTOFOR[VM] (s/c) 

OSTIEN[SIVM] 

SIGNVM • M(atris) [D(evm) D(ono) D(edit)?] 

Lateral dret: 

D(e)»D(icatvm) 

3 " (VISCONTI, 1868. p. 392; CCCA.III, 403). 
(BLOCH, 1953, pp.243-244; FISHWICK, 1967, p. 142; CCCA.III, núm.419). 
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VII • ID(vs) 

AELIO ANTO[NINO—] 

AVRELIO CAES(are) C[0(n)S(svllbvs)] 

Datació: 140 d.C. 

Trobada a la Domus della Fortuna Annonaria. 

Ref.: núm. inv. 6074 (Ostia). 

El dedicant T. FLAVIUS EPIGONUS deu ser el pare del personatge amb el 

mateix nom que apareix en la inscripció núm. 29 entre els cannophorí, datada ais 

entorns del 200. El cippo, trencat per la seva part Inferior Impedeix restituir amb 

satisfácelo l'oscultura dedicada, que, peí context ha estat atribuida a Cíbele, pero 

tampoe serla extranya una dedicació a Mart. 

38.- Lastra opistográfica en marbre blanc (0,36 x 0,87 m.)^" 

Cara A: 

A(vlvs) LIVIVS P R O C V L V S P(vblivs) LVCILIVS 

GAMALA F(ilivs) IIVIR PRAEF(ectus) CAESAR(is) 

LOCVM OVO A E D E S BELLONAE FIERET 

INPENSA LICTORVM ET S E R V O R V M PVBLICORVM 

QVI IN C O R P O R E SVNT ADSIGNAVERVNT D(ecreto) D(ecvrionvm) 

CVR(atobis) 

M(arco) N(aevio) F R V C T O ET M(arco ) [[—]] 

Cara B: 

(CALZA, 1946, pp. 198-199; MEIGGS, 1973, pp. 201 I 559; PELLEGRINO, 1987, pp. 
193-199; CCCA, III, núm. 388). 
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NVMINI B E L L O N A E SACR(vm) 

DEC(reto) DEC(vrionvm) LOCO ADSIGNAT(o) 

L ICTORES VIATORES ET HONORE VSI ET 

LIBERTI COLON(lae) ET SERV(I) PVBLICI CORPOR(is) 

O P E R E AMPLIATO 

SVA PECVNIA RESTITVERVNT 

Datació : 138-161 o després de 166. 

Trobada en el primer grao del temple de Bollona. 

Ref.: núm.inv. 6707 (Ostia). 

Cara A: Aquesta ha estat una inscripció fortament debatuda i controvertida ja 

que no hi ha una datació prou segura. Tanmateix, l'interés sobre l'inscripció s'ha 

tombat quasi sempre en ridentificació de P. LUCILIUS GAMALA F(ilius) membre 

d'una de les famílies mes importants d'Ostia pero de difícil procisió cronológica"" 

mes que en el temple de Bollona en si. Devant d'aquest problema epigráfic s'ha 

proposat una interpretació arqueológica del edifici datat entre el 140 i el 160"^ i 

identificar el César mencionat amb Maro Aureli^" abans del seu regnat, i no amb 

Commode" ' . 

Sobre l'origen i el desenvopament d'aquesta familia (CARCOPINO, 1911, 196-198; 
ROSS TAYLOR, 1936, pp. 183-189; MEIGGS, 1973, pp. 493-502; ZEVI, 1973, pp.555-581; 
CÉBEILLAC, 1973, pp. 517-553). 
321 Aquesta proposta la planteja (PELLEGRINO, 1987, p. 198) en base ais resultats de la 
seva actuació arqueológica en l'indret i prácticament inédita. Tanmateix, una nova actuació 
arqueológica és necessária ja que hi ha massa incógnitos, com per exemple les tres ares 
sobreposades recentment descobertes devant del temple. 
^22 Tesi que ja havia llangat (CALZA, 1946, p. 198) si bé amb mes intuido que proves. 
323 Per la qual cosa no pot ser identificat amb el Gamala del (CIL, XIV, 376) tal com es creia. 
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Cantó B: En aquesta cara es menciona una ampliado o restaurado del propi 

temple poc temps després de la construcció"" per part deis funcionaris municipals 

com ja s'ha comentat mes amunt. S'ha de mencionar que Ca lza "^ pensava que la 

reconstrucció no era d'aquest temple sino de Yschola deis hastiferí, opinió que no té 

cap consistencia. 

39.- Lastra de marbre blanc (0,68 x 1,81 m.)^^ 

GENIO LVGIO 

DEGVRIONVM AVRELIO C O M M O D O 

OSTIENSIVM IMP(eratori) GAES(ari) T AEL l 

HADRIANI ANTONINI 

L(vcivs) LAELIVS SP(vrii) F(ilivs) HERENNIANVS SGRIB(a) 

GEFlAR(¡vs) S(va) P(ecvnia) P(osvit) 

Datació: 161-169 

Trobada en una de les botigues del cantó de la Schola degli Hastiferi. 

Ref.:núm. inv. 8201 (Ostia). 

Sobre aquesta inscripció hi ha una altra datació que l'avangaria al período 

entre el 138 i 161 ja que no es menciona el títol d'August"^ Aquest personatge, 

funcionan municipal, com la major part deis hastiferí, també surt mencionat en la 

seguent dedicado així com la núm. 7 formant part deis dendrophorí entre els 

quinquennales. Tanmateix la diferencia cronológica faria pensar que aquest últim 

Novament ens hem de remetre a (PELLEGRINO, 1987, p. 199) sobre aquesta datació 
que ell contrasta arqueológicament, si bé sense cap mes prova que la seva paraula. 

(CALZA, 1946, p. 199). 
"«(CALZA, 1946, p. 200; PELLEGRINO. 1987, pp. 190-191; CCCA, III, núm. 390). 
"^ (PELLEGRINO, 1987, p. 191). 
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seria el seu fill com ho fa pensar també el canvi d'associació, cosa que denota, 

segurament una millora social, un cas semblant ais deis dos T. Flavius Epigonus. 

40.- Petia ara de marbre (0,70 x 0,355 x 0,27 m.f^\ 

NVMINl DOM(vs) 

AVG(vstae) SACR(vm) 

L(vcivs) LAELIVS SP(vrii) F(ilivs) 

HERENNIANVS 

SCRIBA CERARIVS 

COLLEGIO HASTIFOR(vm) 

OSTIENSIVM 

S(va) P(ecvnia) D(ono) D(edit) 

Datació: 161-169 d.C. 

Trobada devant de les escales de la Scola deis Hastiferi. 

Ref.: núm. inv. 19867. 

Amb aquesta inscripció, donada per el mateix personatge que l'anterior, es va 

poder identificar Yschola deis hastiferí, malgrat que els diáris d'excavació son poc 

explícits en aquest sentit, pero Calza diu que es va trobar in situ davant d'aquest 

l'edifici^^^. La dedicació ais numens de la domus augusta no és infrequent a Ostia^^ i 

té un paral.lel concret en la núm. 17, referida ais dendrophorí. 

(CALZA, 1946, p. 200; FISHWICK, 1967, p. 142; PELLEGRINO, 1986, p. 192; 
CCCA.III,núm. 387). 

Efectivament les darreres intervencions en aquesta área han pogut testimoniar la base 
d'aquest petit cippus en el seu lloc original. 
22° (CIL, XIV, 46,4319, 4320 i 5329). 
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41. - Petit cippus de marbre blanc (0,31 x 0,26 x 0,11 m.f^\ 

IMP(erator¡) M(arco) AVRELIO 

ANTONINO 

PLE<b>S C O R P O R I S 

ASTIFERVM OST(lensivm) 

DEDIK(avit) III IDV(s) DEC(embres) 

PLAVTIANO II 

ET G E T A E (sic) CO(n)S(vlibvs) 

CVR(ator) CANNEIVS Z E N O 

Datació: 203 d.C. 

Trobada en una botiga al cantó de la Domus delle Gorgoni. 

Ref.: núm. inv. 6721 (Ostia). 

Son curiosos en aquesta inscripció els dedicants, la plebs deis hastiferi, 

normalment anónims. En referencia al curator que hl apareix no hi ha unanimitat 

respecte a la seva transcripció ja que per Calza i Vermasseren és C. ANNEIUS 

ZENO i per Pellegrino, mes recentment, CANNEIUS ZENO, un gentilici molt poc 

frequent pero amb un paral.lel, si mes no, a Os t ia " ^ 

42. -Lápida fragmentada de marbre (a= 0,19 x 0,80 ; b= 0,18 x 0,44 m. ) ^ 

C RVBRIVS FORTVNATVS C RVBRIVS [IVjSTVS ET 

ISCANTIA PRIMA PATRONI A S T O F O R V M (s/c) OSTIENSIVM 

(CALZA, 1946, p. 200; FISHWICK. 1967, p. 142; PELLEGRINO, 1986, pp. 189-190; 
CCCA.III. núm.389). 

(PELLEGRINO, 1986, p. 190) es refereix a una inscripció inédita (núm. Inv. 951 d'Ostia) 
on es cita aquest gentilici dos cops. 

(CALZA. 1946. p. 200; FISHWICK, 1967, p. 142; CCCA,III,391). 
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EDEM (s/c) VETVSTATE COLLASA(m) (s/c) S V A PECVNIA F E C E R V N T 

DADICAT(a) III N(onis) AVG(vstls) GETA ET ANTÓNIMO GO(n)S(vlibvs) 

Datació: 211 d.C. 

Trobada formant part de l'últim grao del Temple de Bollona. 

Ref.: núm.inv. 6720. 

Inscripció que testimonia la reconstrucció del temple de Bellona que s'havia 

enderrocat, parcialment, degut a la seva ve l l esa^ . Aquesta, deu correspondre .a la 

segona fase del temple, testimoniada arqueológicament, corresponent a un 

algament generalitzat del nivell de circulació de la cel.la i pronaos de redifici i la 

consequent reconstmcció de la fagana^^^ Tanmateix, s'ha d'esmentar que la 

inscripció citada no es refereix explícitament a aquest temple, pero el lloc on va ser 

trobada i els dedicants, patroni de\s hastiferí, així ho fa pensar. 

43.- Fragment de lápida de marbre (0,42 x 0,30 m.) 

[—]NIB. OSTIENS(is) D(onvm) D(edit) 

[—JLENIS MATRES 

[_.]X AGRIA NIGOPOLIS 

[—]NS GfRACINIA S E C V N D A 

[-1IIIV0S (sic) MIHNIA GRISIF[A] 

CORNELIA EVSIBI[A] 

LAELIATR[—] 

^ En reaíitat aquest edifici no podia teñir, com a máxim, mes de 70 anys cosa que fa 
pensar que "vetustae collasa(m)..."deu ser una excusa sobre algún desperfecte menor. 

Associada a aquesta reforma hi ha també un realgament generalitzat de tot el recinte de 
Bellona amb la construcció d'un nou porticat. 
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Trobada al cantó de la Scola deis Hastiferi. 

Ref.: núm. inv.6609 

Podria ser una nómina deis Hastiferí, peí lloc on va ser trobada. Tanmateix no 

s'ha pogut datar a cap deis personatges referits en la placa. 

TAUROBOLIATS 

Ja s'ha esmentat en un capítol anterior el significat i posible evolució d'aquest 

ritu, així com la polémica sobre l'existéncia d'una possible fossa sanguinis 

permanent dins del Campo deiia Magna Mater. 

44.- Lápida opistográfica de marbre fragmentada (0,155 x 0,155 m.)"® 

Cantó a: 

TAVROB[OLIVM FACTVM IVIATRI DEVM MAGN(ae) IDAEAE PRO SALVTE] 

IM[P(eratoris) CAES(aris)] 

M • AVREL[I ANTONINI AVG(vsti) ET] 

L • AVRELl [COMMODI CAES(aris) ETj 

FAVSTINA[E AVG(vstae) ET CERTERO] 

RVM • LIBE[RORVM EORVM SENATVI XV VIR(is) S(acris) F(acivndis) EQVESTRI] 

ORDIN(i) • EX[ERCITVI P(opvl¡) R(omani)~] 

NAVIGAN[TIBVS —]R0 [—] 

DECVRIO[NIBV]S COLONI[AE OSTIENSIVM] 

CANNO[PHORIS] DENDROPH[ORIS] 

NATA[~]ATIS • TAVROB[OLIATIS] 

IN [CAMPO MATR]IS • DEVM • COL[ONIAE OSTIENSIVM] 
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[~-]0 • EORVM • EA[RVMQVE ] 

Cantó b: 

CRINOBOLIVM (s/c) • FACTVM • [MATRI] 

DEVM . MAGN(ae) • IDEAE • PR[0 SALVTE ] 

IMP(eratorls) • CAES(aris) • L • A[[ELI AVRELIJ] 

C[[OMMODI AVGVSTIj] 

[TO]TISQVE DOM[VS DIVINAE] 

[—]RNIAM[--] 

[ - ] V X . V L [ - ] 

[COMBARI]SIO • HES[PERIONE] 

[DECVRIONVM DECRETjO • PVBL[ICO?] 

Datació:169-175d.C. 

Trobada al Campo dolía Magna Mater juntament amb l'Atis jacent 

Ref.: CIL.XIV. 40 = 4301 i 41 = 4302 :núm. inv. 7955 (Ostia). 

Aquesta inscripció és molt important per l'informació que aporta. Per un cantó 

la vinculado amb l'estat que comporta aquest ritu, ja que está dedicat a la familia 

imperial, pero també al conjunt do la casa imperial "[tof]isque dom[us divinae]", pero 

per l'altre, i mes important per aquest estudi, l'afirmació de que efectivament es feien 

taurobolii en el Campo della Magna Mater i que en aquests hi participaven tant els 

dendrophorí com els cannophorí. A [COMBARIJSIO HES[PERIONIJ e\ podem trobar 

com quinquennalis deis augustales"^ així com en una inscripció funeraria del seu fill, 

també augustalis^. 

(DUTHOY, 1969, p. 25 núm. 35 i 36; CCCA,III, núm. 405). 
(CIL, XIV, 4562,,). 
(CIL, XIV, 333). 
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Les següents inscripcions segueixen unes fonnuJes semblants. 

45. - Fragment d'una lápida (0,375 x 0,375 m.) 

[TAVR]OBOLIV[M FACTVM] o [CRI]OBOLIV[M] 

[M(atri) D(evm)] M(agnae) • l(deae) • P R O SALV|TE ET] 

IR]EDITV . ET • VICTO[RIA] 

[[-11 

Pll . FELIC(is) . AVG(vsti) . ET [[-]] 

[[---]] AVG(vsti) • NOSTRI • TOT[ivsq(ve)] 

DOMVS • DIVINAE • SINATVI (s/c) • X V [VIRIS] 

SAC(ris) . FAC(ivndis) • EQVESTRI • ORDIN[l] 

ERECITVI (s/c) • P(opvli) • R(omani) • MATRIB(vs) • MAT[tronis?] 

Datació: 222-235 d.C. 

Trobada a Ostia. 

Ref.: CIL, XIV, 4303; núm. inv. 8196 (Ostia). 

46. - Lápida de marbre fragmentada (a=0,33 x 0,21; b=0,48 x 0,12 m.)*'^ 

TAVROB[OLIVM FACTVM MATRI DEVM] 

MAGNAE ID[AEAE PRO SALVTE ET VICTORIA] 

IMP(eratoris) • CAES(aris) C(aii) • V[IBI TREBONIANI GALLI Pll] 

FEL(icis) • AVG(vsti) • ET [IMP(eratoris) CAES(aris) C(aii) VIBI AFINI GALLI] 

VELDVM[NIANI VOL]VSIANI P[ll FEL(icis)] 

AVG(vsti) • TO[TIV]SQ(ve) • DOMVS • DlVI(nae) • EOR(vm) [ET] 

(VISCONTI, 1868. p. 399; DUTHOY, 1969, p. 26 núm. 39; CCCA,III, núm. 406). 
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SEN[ATVS X]V • VlR(orvm) • S(acris) • F(acivndis) EQVESTR(is) • ORDIN(is) 

EX lEXERClTWM NA]VALIVM • NAVIGATVM 

Datació: 251-253 d.C. 

Trobada on l'espai tetragonal posterior al temple de Cíbele. 

Ref.: CIL. XIV, 42; núm. inv. 7956 A-B (Ostia). 

47.- Fragment de lastra de marbre (0,16 x 0,59 m.) 

TAVROBOLIVM • FACTVM • 

MATR(i) • D E V M • MAGN(ae) • IDAEAE • P R O 

S A L V T ( e ) . ET • REDIT(v) • VICTOR(iae) IMP(eratorls) 

Datació: s. III d.G. 

Trobada a Ostia. 

Ref.: CIL, XIV, 43; núm. ínv. 8100 (Ostia). 

48.-Petit cippus de marbre (0,21 x 0,15 X 0,05 m.)' 

M A R C A 

RIANVS 

V(ir) • C(larissimvs) •TAVR(oboliatvs) 

M(atri) • D(evm) • D(e)«D(icavit) 

Datació: 250-280 d.C. 
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Trobat probablemont a VAttideion. 

Ref.: núm. inv. 6719 (Ostia). 

Dedicació d'un petit altar per part d'un senador que també va dedicar una 

estatua de Cíbele que es trova actualment a Nápols pero que es creu que 

originariament es trobava en aquest indret^\ 

A L T R E S INSCRIPCIONS 

En aquest recull hi ha les inscripcions relatives al culto de Cíbele pero sense 

una referencia explícita a cap de les associacions anteriors o taurobolii. També hi ha 

al final les que son dubtoses de pertányer efectivament a aquest culto. 

49.-Cista de marbre decorada amb un gall (alL 0,50, diam. 0,31 m.)**^ 

M . MODIVS 

MAXXIMVS (s/c) 

ARCHI G A L L V S 

COLONIAE 

OSTI E N S E S 

Trobada juntament amb l'Atis jacenL 

Ref.; CIL, XIV, 385; núm. inv. 10745 (Museo Paolino, Vaticá). 

Dedicació per part d'un archigaiius d'una petita cista decorada amb motius 

relatius a A t i s ^ l 

(CALZA, 1946, p, 197; DUTHOY, 1969, p. 27 núm. 45; MEIGGS, 1973, p. 401; CCCA.III, 
núm. 393). 

Veure inv. escultóric núm. 27 
"2 (VISCONTI, 1869, p. 210; CCCA, III 395). 

Veure inv. escultóric núm. 29. 

114 



50. - Base d'una esculrura (0,68 x 0,30 x 7 m.)'^ 

L • P O S T V M V L E N V S • ANTHVS • HONORATVS • SIGNVM 

MATRIS DEVS RESIDENT[[IS SV]]PER • L E O N E M ÍTEM SIGNVM ATTIS 

Trobada en una les botigues de la fagana de les termes del Faro. 

Ref.: núm. Inv. 6736 (Ostia). 

51. - Fragment de placa de marbre (0,25 x 0,185 m.) 

[0 CARjTILIVS • E V P L V S 

[D(onvm)] D[edit] 

Ref.: CIL, XIV, 5385. 

No hi ha cap referencia al lloc de la troballa. 

52. - Fragment de placa de marbre (0,35 x 0,23 m.) 

[C CJARTILIVS • E V P L V S 

D(onvm) • D(edit) 

Trobada en \'Attideion e( 1940. 

Ref.: núm. inv. 9245 -

53. - Petit cippus de marbre (0,23 x 0,30 x 0,20 m.)"^ 

D(onvm) D(edit) 

M • CERELLIO 

Inédita. 
(VISCONTI, 1868, p. 374; CCCA,III, núm. 411). 
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HIERONIMO PATRI 

ET • S A C E R D O T l • S V O 

E O S Q V E . ANTISES • S(vpra) • S(scripta) 

DEO • LIBENS • DICAVIT 

Datació: fináis del s. II 

Trobada en la zona posterior del temple de Cíbele. 

Ref.: CIL, XIV, 70; núm. inv. 12295. 

La seva atribució ais dendrophorí, és dubtosa ja que malgrat va ser trobada 

darrera el temple de Cíbele aquest espai també és veí del mitreo degli animali d'on 

podria vindre ja que sembla que aquest personatge podria ser sacerdot de Mitra i no 

de Cíbolo*'^. Per la datació podem trobar a aquest dintre de la nomina deis fabrí 

tignuarorP^^ 

54.-Lápida de marbre 

NOMINA • EORVM • QVI • PECVNI[AM] 

ET • QVIBVS • DIEB (s/c) • NATALIS • E[ORVM] 

MENS . lAN 

• VIH • IDVUS • IVANAR(ivs) • 

P • CL(avdio) • VERATI • ABASCANTIANI . 4S • VIX CLXXX 

VIH • KAL(endas) • FEBR(arii) • GARGILI. FELICIS • IS II • X LX 

III . KAL(endas) • FEBR(ari¡) • VIVI • SVCCESSI • IS II • X LX 

VI . KAL(endas) • FEBR{arii) • BELLICI. PHILOCYRI» IS II • X LX 

[-] 

• P [ - ] 

• VI l[DVS—] 

• III • ipvs—] 

• VIII|.K[ALENDAS—] 

XIII.KAL(endas).FEBR(arii).C.IVL(ivs)»ISTORI{c¡)»OCTAVIANI.IS II.X LX • X •[—] 

En aquest sentit mirar (CIL, XIV, 4313) on surt el mateix personatge com a sacerdot 
d'una inscripció probablement mitraica. 

(CIL, XIV, 4569, ,„.r). 
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VI . ID(vs) • FEBR(arii) • VENNI • FAVSTI • VII •ID[VS—] 

lili • ID(vs) • FEBR(arii) • ATINI . DORYPHORIANI • X • L •Xl • K(aIendas).A[—] 

KAL(endas) • FEBR(arii) • IVL(ivs) • THEOMNESTI • IS llll . X L4W • X • K(alendas) 

•AVIGVSTIS—] 

MART(is) 

APR(ilis) 

[—]P CLAVDI ARRI VARATI IS IV-X CLXXX 

[—P]OMPONI • QVIRINI IS II • X LX 

I—M]AI • PROCVLEl . CRESIMIANI IS II • X LX (—] 

III • ID(vs) . MAI(i) • PAPINI CARICI IS II • X LX 

XVI • K(alendas) • IVN(ii) • AEMILI. PRIM • IS II • X LX [—] 

llll . K(alendas) • IVN(ii) • CLAVDIAE • ARRIAE • MATR{i) • IS Vl[--] 

VI • K(alendas) • IVN(ii) • IVL(ivs) • COCILI • HERMETIS • IS I—] 

P . CLAVDIVS • III • PROVINC[l]AR[VM LIB(ertvs) ABASCANTVS] 

TABVLAM . MARMOREA[M] 

Datació: fináis del s. II principis del s. III 

Ref.: CIL, XIV 326 i 326 supp. 

En aquesta inscripció, ja referida abans, hi ha la nómina d'una associació 

desconeguda en la que els seus membres, o part destacada d'ells, fan donacions de 

diners el dia del seu aniversari. D'entre aquests en trobem tres P. CLAUDIUS 

ABASCANTUS, POMPÓNIUS QUIRlÑUS i C. lULIUS ISTORIUS OCTAVIANUS a 

\'album deis dendrophorí (núm. 7), així com un altre, C. lULIUS COCILIUS 

HERMETIS, que era patró també deis dendrophorí (núm. 14 i 15). Per tot aixó no 

seria gens improbable que aquesta nómina fos relativa a un grup concret dins 

d'aquesta associació, o si mes no a una molt vinculada ais dendrophorí. 
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EIS DENDROPHORI 

Sota aquest nom s'inclou una complexa associadó que era alhora tan 

professional com religiosa*** i que s'identificava com a tal durant el festival de Cíbolo 

en el qual els dendrophorí entreven, el 22 de marg (dia del arbor intrat), un pi que 

simbolitzava la mort i resurrecció d'Atis**^. 

L'origen deis Dendrophorí s'ha de cercar al món groe on hi havia unes festes, 

les Dendrophoría^^, que es caracteritzaven per la processó d'un arbre consagrat a 

una divinitat, principalment asociada a rites mistérics, com Apol.lo, Hécate, Deméter 

i sobretot a Dionís. Tanmateix, aqüestes festes estaven mes aviat relacionades, 

d'una manera una mica difusa, amb la natura, simbolitzada en l'arbre, pero sense 

un sentit específicament místic o metróac, com será ridentificació del trono de pi 

amb la vida latent de l'Atis mort al món roma. 

Per tot aixó, i malgrat l'adopció del nom i d'unes formes rituals 

característiques, les dendrophoría gregues poca cosa teñen a veure amb els 

dendrophorí romans. 

Així dones hem de considerar ais dendrophorí com un fet exclusivament roma 

ja des d'inicis del imperi en que aquesta associadó, en la seu vessant professional. 

El seu mateix nom dendrophorí comporta aquesta dualitat professional / religiosa, ja que 
es podria traduir alhora com "el que produeix arbres" o "el que porta arbres" (AURIGEMMA, 
1910, p. 1671). En aquest sentit aquesta es pot considerar una assodadó única en el món 
roma. 

Sobre la importánda d'aquest fet com a tret definitori vegi's, per exemple, la inscripdó 
funeraria de Calpurnius lovinus lulius Charelampe (CIL, XIV, 4627) en la que destaca entre 
els seus fets"... QVI INDVXITARBORESXVIIIL.". 
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está asociada ais fabrí i centonaríi, formant part de la denominado global tria 

collegia principa¡ia^\ cosa que denota la gran importancia d'aquesta associadó en 

el món romá^^. Tanmateix, malgrat la seva importancia, aquesta és una associadó 

forga desconeguda, especialment en el seu vessant professional. 

La única referencia explícita a aquesta activitat es refereix a que per les seves 

característiques els dendrophori, juntament amb les dues associacions abans 

referidos, fabri i centonara, havien de partipar en Textinció d'incendis^". Aquesta 

referencia i el seu propi nom son segurament els millors Indicis per hipotitzar quina 

seria la seva activitat professional. Així del seu nóm es desprén que treballen amb la 

fusta i que aquesta és produida, manufacturada s'entén, o transportada. Per altra 

banda, el fet de estar associats ais fabri, els constmctors i ais centonarii , els 

bombers^", podria indicar quina és la finalítat d'aquesta fusta. De tot aixó es desprén 

que l'activitat professional deis dendrophori estarla vinculada, principalment, al 

Sobre aqüestes vegi's (DAREMBERG-SAGLIO, II-I, p.100). 
(CIL, V, 7881,7905; CIL, XI, 5749). 

262 Malgrat que la major concentrado de referencies ais dendrophorí es troven a Italia, la 
seva presencia en tot l'imperi occidental és espectacular. Sobre la seva difusió vegi's 
(WALTZING, 1885-1900, IV, pp. 15-17; 50-80) on hi ha la recopilado d'aquestes 
inscripcions. 
262 Concretament un decret de Constantí, del 18 de setembre del 315 recollit en el Codex 
Theodosianus (XIV, 8 1) on, textualment, es diu "Imp. Constantinus A. ad Evagríum P.Po. 
Ad homnes iudices Meras daré tuam convenit gravitatem, ut in quibuscumque oppidis 
dendrophorí fuerínt, centonarium atque fabrorum collegiis annectantur quoniam haec 
corpora frequentia homnium multiplicarí expedief. A (SALAMITO, 1987, pp. 991-1081) 
s'estudia específicament el significat d'aquest texte. 
26* Val a dir, pero, que a Ostia no hi ha constancia d'aquest collegia (MEIGGS, 1973, p. 
320). S'ha de teñir en compte, tanmateix, I'especifitat d'Ostia, amb una gran quantitat 
d'assoc¡acions,cosa que podria fer pensar que no era necessari un eos específicament de 
bombers ja que aqüestes s'encárrecarien de l'extinció deis incendis. 
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comerg i transport de la fusta per tal de cobrir totes les necessitats del municipi^^^ i 

no tant ais llenyataires o similars ja que el seu ámbit d'actuació sembla ser 

específicament u r b á ^ . 

Malgrat aixó, s'ha de teñir en compte un problema considerable i és la 

necessitat de que aquesta corporació existís ja molt abans de la primera referencia 

documentada, de l'any 79 i associada a Cíbeles^^. De Títus Livi i diverses 

inscripcions^^^ es desprén l'oxisténcia d'una corporació, els linaríi, que s'encargarien 

del transport de la fusta. En aquest sentit no serien associacions análogues sino la 

mateixa, que canviaria de nom i divinitat^'® durant el regnat de Claudi^°. 

Tanmateix, per al nostre estudi, mes interossant será l'estudi deis aspectes 

religiosos d'aquesta associació. En aquest sentit la formado deis dendrophorí va 

absolutament Iligada a la institució do la festivitat del arbor intrat dins del festival de 

mar? de Cíbele. Ja s'ha esmentat mes amunt com és l'omporador Claudi qui 

institucionalitza aquest festivaP^\ Dins d'aquest context, i segurament per tal de fer-

3 " (AURIGEMMA, 1885-1900, p. 1683). En el cas d'Ostia també s'hauria de vincular a tot el 
relacionat amb la construcció de vaixells. Tanmateix Aurigemma els relaciona amb els 
navicularíi, principalment per dues inscripcions d'Ostia (veure núm. 43 i 45). 

(RUBIO, 1993, p. 177). 
La primera evidencia epigráfica és de Regium lulium (CIL, X, 7) i la creació deis 

dendrophorí com a tais es va fer durant el regnat de l'emperador Claudi, tal com es discutirá 
mes endevant. 

(Títus Livi, 35,14; CIL, IV, 951,952,960). 
Sembla que la divinitat patrona deis lignaril seria Silva, deu deis boscos. En aquest sentit 

veure la inscripció núm. 12. 
3«° (AURIGEMMA, 1895-1900, p. 1684). 
3®' En aquest sentit és simptomátic el fet de que els Dendrophorí de Lió celebressin la seva 
fundado el mateix dia del natalid de l'Emperador, l'l d'agost (TURCAN, 1989, p. 66). 
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lo perdurar, Higa idefectiblement una associadó professional^^, els lignaríi, que per 

la seva funció es podien relacionar amb Atis i Cíbele, a un cuite recentment reformat 

i institucionalitzat per mitjá d'unes cerimónies d'origen groe, les dendrophoría, si bé 

ara dotados d'unes connotacions molt mes místiques. En aquest cas, la principal 

argumentado que Claudi hauria emprat seria un joc de paraules amb el nom, és a 

dir lugar a un cuite misterio un festival determinat que tenía el nom de la funció d'una 

associadó, els "portadora d'arbres", és a dir els dendrophorí. 

De raspéete religiós poca cosa es pot dir a part de la seva participado 

principal en la cerimónla de Varbor intrat el 22 de marg que tornarem a repetir amb 

mes detall. 

El dia de la dendrophoría, que coincidía amb requinocci de primavera^", es 

tallava un pi que era portat amb gran cerimónla fins al temple de Cíbele. Aquest pi, 

que representava a Atis mort, havia estat plantat l'any anterior, essent aquesta una 

cerimónla que es repetía any rera any ' " , en un bosc sagrat dedicat a la deessa^". El 

pi taliat era adornat amb violetes, nascudes originalment de la sang d'Atis i amb les 

Es difícil saber fins a quin punt aquesta associadó estava sota el control imperial, com el 
collegium fabrum tignuarorum, pero hi ha dos aspectes que ho podrien fer pensar. 
Primerament la materia prima amb la qual treballen, la fusta, provinent principalment deis 
hoscos de propietat imperial. Per altre banda es pot suposar rofidalització d'aquesta 
associadó, en un exemple del 251 creada mitjangant un senatus consultum i posada sota la 
supervisió directe deis XVvirí sacrí faciundus (CIL, X, 3699). Tanmateix també s'ha de teñir 
en compte que molts deis components de rassociació son Iliberts imperials o sevirs. 

(Julia, Orac/bns,5). 
26* (Fírmic Matern, De enr, 27,2). 
265 No hi ha unanimitat respecte a aquest fet. De (Prudend, Peristephanon, X, 196) es 
depren l'existénda d'un bosc sagrat dedicat a Cíbele, " Cybebes locum pineum...", encara 
que aquesta referencia s'ha interpretat també com una cita deis hoscos frigis en general. 
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quals Cíbele va adornar el primer pî ® així com amb flocs de llana, recordant com 

l'esposa d'Atis va intentar fer tomar en calor al jove mort. De les branques es 

penjaven els símbols característics del culto frigi, címbals, tímpans, síringues, aulós, 

pedums, i un simulacro del mateix At is^^ Aquest pi finalment era portat fins al 

temple de Cíbele, entorn del qual els assistents ploraven la mort del jovê ®® i es 

colpejaven el pit amb branquillons de p i ^ l 

A part d'aquesta cerimónia concreta les úniques activitat religioses deis 

dendrofors les trobem en referencia ais taurobolia o a la portanonga i donació 

d'escultures d'altres cultos"". 

Si coneixem millor, sobretot a través de l'opigrafia, la composició i 

estructurado de rassociació. En principi qualsevol persona podia ser admesa dins 

de rassociació, abragant un ampli ventall que anava des de la classe senatorial fins 

ais esclaus, malgrat aquests dos extrems eren forga exepcionals" \ sí bé el gmix de 

rassociació eren les clases mitges-altes de les ciutats, principalment Iliberts enriquits 

o els seus descendents i la major part d'elles integrats en el teixit social de la ciutat o 

Tanmateix, el fet de plantar anualment aquest pi implica mes aviat un lloc concret que no 
pas tríat a l'atzar. 
3 ^ (Arnobi, Ad. Nat. 5,16). 

(FírmicMatern, De err,27,1). 
{Arnohl Ad Nat., 5.16). 
(Estad, Theb. 10,172). 

Per Ostia, tauroboliats núm. 43; cuites de Silva i Mart Ficanum, núm. 12; donadons 
d'escultures núm. 3 {Terrae Matrís), 4 (Mart), 19 {Virtus) i 20 (Silva). 

(THOMAS, 1984, p. 1530). El primer exemple el podem trobar a Ostia en el cas de M. 
Acilius Priscus Egrilius Plarianus (núm. 7 i 11), comentat mes avall. Del segon exemple 
veure (CIL, XI, 1355b, 1,3). 
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en d'altres corporacions. També era molt con-ent l'admissió de dones"^, si bé 

aqüestes deurien estar vinculados únicament al vessant religiós mes que no pas al 

professional, algunes d'elles amb el títol de matres, equivalent femení al de 

patronus^^^. 

De la seva estructura interna es pot veure com eren molt semblats a a d'altres 

associacions. La distinció mes alta era la de patronus^^*, personatges reclutats entre 

els homos mes ínfluonts de la ciutat, magistrats municipals o prohoms de l'impori 

(senadors, equites, Iliberts imperials, e t c . ) . Aquests, a canvi del prestigi d'aquest 

títol honorífic íntercedien, amb el seu poder, a favor deis íntegrans de rassociació 

quan era necessari i fins í tot entre ells quan hi havia alguna divergencia interna. 

Per sota deis patroni venien els membres própiament dits de rassociació, 

normalment consignats en alba^^^ i dividits en dos gmps, els fionorati, i la plebs. El 

primer grup corresponia ais que exercien algún carree o l'havien exercit i que 

normalment agrupaven ais membres mes poderosos i ríos de l'associació, ja que 

aquests carrees molts de cops s'hi havia d'aceedir previ pagament d'una summa 

fionoraria. El segon grup, la plebs o populus corresponia a la resta de membres que 

no havien exercit cap carree. 

"2 (CIL, V, 4388, 5840 i 7617; X, 7; XI, 6520). 
(CIL, III, 7505; XI, 1355b) Per Ostia veure la inscripció núm. 19. Tanmateix, s'ha de teñir 

en compte que aquest era un titol mes aviat honorífic, encara que aixó no impideix que 
fessin donacions al collegium. 

A Ostia en trobem a les inscripcions núm. 1, 7 i 13. Per un llistat mes extens arreu de 
l'imperi (AURIGEMMA, 1910. pp. 1694-1696). 
" 5 Es conserven 6 d'aquestes alba, a Tomis (AURIGEMMA. 1910. p. 1696), amb 31 
membres, Cumes (CIL, X, 3699) amb 87 membres en una i 19 en una altre (CIL, X, 3700), 
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D'aquests carrees el mes destacat era el de quinquennalis, personatge que 

s'encarrecava de la direcció interna del col.legi i que normalment convocava els 

membres. Segons es desprén del seu nom el cán-ec era elegit per cinc anys, pero 

segurament aquesta no era una norma fixa^^*. També podien ser reelegits o fins i tot 

ser nombrats a perpetuitat^^, encara que segurament aquest últim era un carree 

honorífic. El segon cán-ec en importancia era el de curator"^, rencan-ecat de les 

finances de rassociació que, com els quinqennales també podia ser reeleglt a 

perpetuitat. A part d'aquests dos es citen altres carrees, magister, praefectus, rector 

quinquennalis. quaestor, bisellaríus^^°, etc.. que deurien ser alguns d'ells equivalente 

ais anteriors i generalment específies de seus concretes. 

Finalment cal esmentar la referencia^" sobre la dissolució deis collegia 

pagans, explícita en el cas deis dendrophorí, el 415 per part deis emperadors 

Teodosi i Honori encara que per la seva exepcionalitat deurien perviure com a 

assoeiacló únicament professional^\ Tanmateix a Ostia aquesta associadó hauria 

desaparegut molt abans. 

Luna (CIL, XI, 1355b) amb 36 membres i Ostia amb 25 i 16 membres respectivament (núm. 
7 i 21, aquesta última dubtosa). 

Aquesta idea es pot despendre de l'elevat nombre de quinquennalis de la inscripdó núm. 
7 en el supósit que tots fossin contemporanis, tal com sembla. 

Vegi's novament la inserpció núm. 71 la núm. 14. 
Tanmateix peí cas d'Ostia (AURIGEMMA, 1910, p. 1692) creu que aquest era el carree 

principal ja que en rinscripció núm. 7 n'hi ha menys, proporcionalment, que de 
quinquennales. Val a dir, pero, que aquest carree, comú a moltes associacions, está sempre 
subordinat ais quinquennales. 
" 9 Es troven tots recdlits a (AURIGEMMA, 1910, pp. 1292-1294), si bé molts de cops es 
troben citats un únic cop. 

(Codex Theodisianus, XVI, 10, 20,2.). 
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ELS CANNOPHORI 

A difereréncia de l'associació anterior aquesta tenia una activitat únicament 

religiosa i sembla quasi específicament un fenomen d'Ostia^^ si mes no com a una 

associadó plenament constituida. Malgrat aixó sembla que eren una associadó 

plenament integrada dins del festival de mar? dedicat a Cíbele^^ en la seva fomna 

final, ja que eren precisament els qui l'obrien, el 15 de marg amb la processó de la 

canna intrat. 

Aquesta processó consistía en la desfilada, fins al temple de Cíbele, deis 

portadors de canyes, els cannophori. El significat d'aquesta cerimónla no queda dar, 

pero generalment s'interpreta com la recreado de la trovada de l'infant Atis per part 

de Cíbele a les voreres del riu Gallus on havia estat abandonat^®*. Tanmateix aquest 

no era l'unlc ritu, ja que tot seguit un alt saeerdot, presumiblement \'archigaiius^^ 

(apxispeuv;/^), sacrificava un brau de sis anys per assegurar la fertilitat deis camps 

Sobre Tinterpretació del Codex Theodisianus (SALAMITO, 1987, pp. 991-1018) en la que 
no es determina sobre la dissolució total o solament religiosa deis dendrophorí. 
2 " Totes les inscripcions relatives ais cannophori son d'Ostia (el CCCA no en cita cap fora 
d'Ostia, ni tan sois a Roma) excepte 4 , una a Mediolanum (CIL, V, 5840), una a Saepium 
(CIL, IX, 2480) i dos a Locri (CIL, X, 21 i 8339d) de les quals les tres ultimes son funeraries. 
282 Aparentment hi ha una important contradicció entre les fonts, que atríbueixen a aquesta 
assodadó la cerimónia,i les seves interpretacions (per ex. FISHWICK, 1966, p.195 que ho 
sitúa a Roma) i l'evidéncia epigráfica centrada quasi exclusivament a Ostia. Si el fenomen 
era tan localitzat ¿quina és la causa d'aquest ressó? i, contrariament, si tan present és a les 
fonts o, millor dit, a la interpretació d'aquestes I del cuite de Cíbele ¿perqué no es troven 
mes evidencies epigráfiques? recordem que a Roma, per ex. no n'hi ha cap. En aquest punt 
solament hi ha dos possibles interpretacions, la primera l'atzar que ha determinat la manca 
de mes trobalies epigráfiques fora d'Ostia, i la segona que s'ha magníficat el paper deis 
cannopfiorí dins del cuite de Cíbele quan era un fenomen prácticament local. 
28* (CUMONT, 1910,p. 80). 
285 Tot i que (CUMONT, 1910, p. 80) ho interpreta com el pontifex maximus. 
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de la muntanya^^ Poca cosa mes es pot dir de les activitats deis cannophorí a part 

de la seva intervenció en els taurobolia^^. 

Internament la seva organització era prácticament idéntica ais dendrophorí, 

amb patrons3®^ quinquennales, etc.. I com aquests s'admetien tan homes com 

dones^^ amb un eos format principalment por Iliberts. 

Una probable explicado de la principal diferencia amb els dendrophorí, la 

dedicado exclusiva com a confraria religiosa sense cap vessant professional, podria 

venir explicada per la tardana data en que els cannophorí foren creats, així com la 

seva estreta vinculació amb Atis. En aquest sentit, aquest últim punt és determinant, 

la figura d'Atis com a divinitat romana, no és plenament integrada^®" fins a fináis del 

regnat d'Antonínus Píuŝ ®^ en qué reforma el calendari del festival de marg afegint-hí 

el dia de la canna intraf^^. Aquesta potondació d'Atis í reforma del culte^" ve 

donada per un canvi de sentit en el significat del propi festival, que fins aleshores 

(Joan Lydus, De Mens. 4, 36). 
A (FISHWICK, 1966, p. 197) s'interprota el sacrifici anterior com un taurobolium, pero 

aquest ritu es troba en tot rimperi i amagant molt mes que una única associació, per la qual 
cosa hom creu que aquesta interpretació no és correcta i que es tracta de dos sacrificis 
diferents. 

A (MEIGGS, 1973, p.361, nota 10) es menciona una inscripció inédita amb un llistat de 
cannophorí \ un patró senatorial, i en una altre publicado (FISHWICK, 1966, p. 198 nota 18) 
es predsa que Meiggs data aquesta lápida entre fináis del s. II i principis del III. 
Forgosament aquesta inscripció ha de ser la núm. 30. 

En un cas concret, a Saepinum sembla ser format exclusivament per dones " D(is) 
M(anibus) Ennlae Príscae col(leg¡um) cannophorarum" (CIL, IX, 2480;THOMAS, 1984, p. 
1531), tanmateix a (CUMONT, 1910, p. 81) escriu "...canoforomm". 

S'ha de teñir en compte, tanmateix, els exvots del Palatí, ja esmentats, que denoten un 
important fervor popular, encara que no estatal. 

(LAMBRECHTS, 1962, pp. 20-52) on s'analitzen tots els textos i inscripdons. 
Ja hem comentat mes amunt la possibilitat de que aquest emperdor afegis també les 

festes de la hilaría i de la requietio. 
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havia estat una lannentació per la mort del jove déu passant a ser aquest, a partir de 

la refomna, un déu de vida I resun-ecció mes d'acord amb la generalització de les 

idees do reneixement i renovatio del moment^**. Dins d'aquest context l'aparició deis 

cannophorí s'ha d'entendre com a una confraria estretament Iligada a l'aparició 

d'una nova divinitat en el panteó estataP^^, essent aquests els principáis garants del 

seu culto. 

Les inscripcions datables deis cannophorí mes antiguos (núm. 22 ,24 i 44) 

son totes del regnat de Maro Aureli cosa que demostrada, per un cantó, l'aparició 

per primer cop d'aquesta confraria I, per l'altre, la continuado que fa aquest 

emperador de la política religiosa del seu antecessor. 

Finalment cal remarcar, un cop mes, la importancia deis cannophorí a Ostia, 

no solament per ser l'únic lloc on es poden testimoniar plenament si no també per 

ser rassociació metróaca que hi tindrá mes pervivéncia, essent l'última en 

desaparéíxer, tal com domostrarem mes endavant. 

3 " També en aquesta época s'íncorpora la figura de Varchigallus i es comenta a fer el ritu 
del taurobolium. 

(FISHWICK, 1966, pp. 194-195). 
Cal considerar que moltes de les inscripcions conservados están dedicados a 

l'emperador o la seva familia. 
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ELS HASTIFERI. 

De les tres associacions que fomien part, en un senti ampli, del culto a Cíbele 

aquesta és la mes foránea I la que, per altre part, ha provocat mes polémica. En 

donarem solament una visió general, ja que és la que mes s'allunya del nostre 

estudi. 

Com deis cannophorí son peques les inscripcions conservados, 4 a Ostia 

(núm. 37, 40, 41 i 42), 4 mes del limes germánic^®* i una de Vienné^^'', pero a 

diferencia d'aquests semblen ben organitzats fora d'Ostia, especialment a Civitas 

Mattiacorum on hi ha un curator i tot una nómina á'hastiferí, pero també a Vienne on 

es cita un magister, carree que implica una assoeiacló bén estructurada. Tanmateix 

son problemátiques tan la seva interpretació religiosa com professional, si és que 

aquesta última existia. 

Des d'un punt de vista religiós no es pot precisar amb seguretat si els hastiferí 

estarien afiliats a Cíbele o a Bellona, encara que sembla ser aquesta última la mes 

probable tal com es podria despréndre de la interpretació d'alguna Inscripción^® i , 

sobretot, de les trobalies del metroon d'Ostia^^^ Bellona és el resultat de la 

Donada la associadó amb Bellona no és gens d'estranyar la presencia d'aquests en un 
context militar. Aqüestes son, una a Colonia (CIL, XIII, 8184) dedicada al "Genio I 
hastiferum", dues a Civitas Mattiacorum (CIL, XIII, 7317 i 7281) totes dues dedicadas a la 
domus divinae, la segona amb una alba amb 18 personatges, i una quarta a Mogonticacum 
(CIL, XIII, 7550) si bé es refereix ais anteriors "...[v]icanis h[astif\e/r¡s Castelli Mat/tiacorum". 
2 " (CIL, XII, 1814) on es fa donado d'un "sig(num) geniV, segurament deis mateixos 
hastiferí. 
292 Concretatament (CIL, XIII, 7281) on es parla de la reconstrucció d'un mons vaticanum en 
honor de la "deae Virtutem Bellonae", la única prova epigráfica directa que tenim. 
299 És en aquest lloc on millor es pot provar aquesta rel.Iació, encara que no hi hagi cap 
testimoni directe. Recordem que el recinte de Bellona era tancat respecte a la resta del 
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interpretatio entre una antiga divinitat itálica i la deessa Ma, d'origen capadócic, que 

sembla que es va produir quan Sul.la va conquerir la Comana, adoptada aquesta 

divinitat com a una de les seves tutelars. Un cop a Roma, amb una existencia una 

mica clandestina donada la bmtalltat deis seus ritus, sembla que va ser incorporada 

o associada al culto de Cíbele*°° com a dessa pedisequa^\ En aquest sentit, sembla 

que la funció específica deis hastiferi, sería la de acompanyar en processó l'estatua 

de Bellona dins de les festes del festival de marg, segurament la del dia 27, la 

Lavatio*°^. A semblanga deis dendrophorí i els cannophorí aquesta confraria es 

distingiria per la processó ritual d'algun símbol de la divinitat. Un deis elemente mes 

caracteristics de la iconografía de Bellona és la llanga , Vhasta, mot del qual es creu 

que deriva hastiferí, els portadors de la llanga. En aquest sentit un document inédit 

d'Ostia que representa ais hastiferí ye a corraborar aquesta interpretación"^. 

metroon i que va ser allá on es va trobar Vschola deis hastiferí, l'únic altre edifici a part del 
temple dedicat a aquesta deessa. 

Diferents textes ens parien d'aquesta relació (Juvenal,Saf, VI, 512, Valeri Flac,>4rgf., VII, 
663 i Apuleu, Mef., VIII, 25) o fins i tot confonen els seus sacerdots i seguidors (Lucá, 
Farsalia, I, 565). 

Aquest títol de Bellona el trobem dos cops, "...Bellona /pedisequa..." (CIL, VI, 30851) i 
"ofeae pedi/sequae / Virtutis Bel/lonae" (ILS, 3804), malauradament no es cita en relació a 
quina altre divinitat, pero d'un passatge d'Herodiá (I, 10) es desprén que els hastiferí, i 
presumiblement la estatua de Bellona, formarien part del seguid de Cíbele (FISHWICK, 
1967, p. 153). Tanmateix una de les millors proves a favor d'aquesta interpretació la podem 
trobar al metroon d'Ostia, on aquest fet es pot veure reflectit arquitectónicament, en un 
recinte propi de Bellona en una posició integrada pero secundaria respecte al gran santuari. 

En realitat no hi ha cap prova concluent d'aquest fet, pero tota l'argumentació en aquest 
sentit es pot trobar a (FISHWICK, 1967, pp. 154-157). 

Es tráete d'un petit motile per fer peces metál.liques, segurament per un cinturó o pefa 
semblant, decorades amb la imatge d'un personatge amb case i una llanga a la ma trobat 
durant les excavacions de 1986 en el santuari de Bellona i molt a prop de la schola degli 
hastiferi. Val a dir que podria representar també Bellona, un personatge amb poca 
iconografía I sovint confosa amb Atena o, sobretot, Roma, pero el fet de que les 
representadons d'aquest motile portin túnica curta fan pensar, mes aviat, en personatges 
masculins. En qualsevol cas el que si es pot assegurar és com els hastiferí construien en 
serie, en el mateix santuari, alguns deis elements de la seva parafernália. 
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Molt mes problomática és la sova activitat laboral, si és que els hastiferi 

actuaven, també, com una associació professional. Des de raparició de les 

inscripcions do Civitas Mattiacorum, Colonia i V7enne I sense coneixer encara les 

d'Ostia, es va teoritzar sobre quina podria ser aquesta activitat laboral. La primera, 

elaborada per Mommsen*°" considerava ais hastiferi com una mena de milicia local, 

semblant a l'activitat de bombera d'altres associacions i el seu nom com una simple 

llatinització del mot dendrophori. La segona, proposada per Hepding i retocada per 

Graillot"°^ es basava, principalment en una inscripció""^ en la qual s'anomenava ais 

hastiferi com a pastores, un termo que, aplicat a Atis, seria el corresponent ais 

Boukoloi de Dionís. En un altre sentit, d'aquesta mateixa inscripció Maué i Cumont""^ 

interpretarien els hastiferi com a pastors armats organitzats ritualmont. Fínalment, el 

mateix Cumont formularia una nova teoría en la que proposaria una doble fundó 

peis hastiferi, principalment serien una guardia armada de la deessa""® pero albora 

tindrien una activitat ritual com a Boukoloi. Totes aquestos teories, malgrat aporten 

molts elements valuosos, no poden ser acceptades"°^ ja que sembla que els 

hastiferi serien, com els cannophori, una associació únicament religiosa. Tanmateix 

la inscripció núm. 38 és molt esclaridora sobre quina era la activitat i procedenga 

deis hastiferi, si mes no en el cas d'Ostia. En aquesta es pot veure com el temple de 

Bellona va ser reformat a expenses deis lictores, viatores, liberti coloniae i servi 

publici. També en les inscripcions núms. 39 i 40 un hastiferi, L.Laelius Spurii filius 

(LEHNER, 1924, pp. 45-47) on es recull i es reelabora la proposta de Mommsen. 
(HEPDING, 1903, pp.169-172; GRAILLOT, 1912, pp. 278-280). 
(CIL. XIII, 7317)"... hastiferii (sic) / sive pastor 
(FISHWICK, 1967, pp. 150-151). 
Segons ell, el nom seria una llatinització de doruforoi, en el sentit de guardaespatlles com 

els que acompanyaven ais summe sacerdots de Capadócia i Pontus. 
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Herennianus, és scríba ceraríus. És a dir, els hastiferí no serien per se una 

associació professional, pero bona part del funcionariat municipal, especialment els 

carrees menors i esclaus, formarien part d'aquesta confraria religiosa"^". 

A (FISHWICK, 1967, pp. 147-152) s'analitza críticament cada una d'aquestes arribant a 
aquesta última afirmado. 

Novament l'articulació arquitectónica del Campo della f\4agna Mater és una evidencia 
positiva. El recinte de Bellona forma part d'aquest pero situat en un espai marginal dins del 
conjunt i separat físicament de la resta, amb una única entrada directo des de l'exterior i cap 
connexió interna. Tanmateix també hi trobem els edificis mes modestos del conjunt. En 
reaíitat aquesta és la plasmado física d'una reaíitat social. 
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V. INVENTARI ESCULTÓRIC 



V- INVENTARI ESCULTÓRIC 

1.- Ara drcular*^^ 

alt. 0,44 m. 

diam. 0,50 m. 

mat. marbre grec continental (grechetto). 

data. 2 1/2 del s. I a.C (Calza, Picard) o época Claudia (Fuchs) 

núm.inv. 120, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. Entre el 1 i 5 de maig de 1940 en el recinte quadrat del santuari 

d'Atis. 

Ara circular de 50 cm. de diámetro i 44 cm. d'altura que, val a dir, no está 

esculpida en un únic bloc ja que aquest no tenia l'altura necessária en tot el perfil, la 

qual cosa obliga a adjuntan les parts que li faltaven, básicament la part superior do 

les figures"^^, unidos amb perns de ferro i dissiumulades les juntures, probablement, 

amb estuc. El eos central de l'ara, trebaliat amb un pía de fons rugós i amb la 

representació en relleu deis dotze deus, está ommarcat, en la part superior, per un 

llistell llis de 2 cm., on hi ha la seguent inscripció (sobre els caps de Zeus i Atona): 

A Q A E K A 0 E Q N 

A sota hi ha un cimaci jónic, també de 2 cm. La decoració inferior está 

formada per un cimaci lésbic amb fullas amb forma de cor, sobre les quals 

(BECATTI ,1942; CALZA, R.,1946, p. 210; PICARO ,1945, pp. 44-47; PICARD ,1951, pp. 
132-134; FLORIANI-SQUARCIAPINO ,1962, p.6; HELBIG N*, núm. 3025; CCCA, III, núm. 
381) 

(BECATTI ,1942, p.46) Val a dir que aquest fet, per la qualitat de la pe?a, no deixa de ser 
estrany. Probablement deuria haver estat produit per un trencament durant la prodúcelo de 
l'ara o, menys probablement, per una reconstrucció posterior i no, tal com semble indicar 
Becatti. per l'elecció d'un bloc insuficient. 
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s'aixequen directament els personatges I. novament, un llistell llis, tots dos de 2 cm. 

cada un. L'ara respon ais esquemes de peces semblants de factura neoática. 

El treball de les figures, com el del pía de fons, és lleugerament rugós I no massa 

detaliat donant mes vivacitat al conjunt*", Aquest fet, a mes de l'origen del marbre 

així com el propi tema, permet deduir que l'ara hauria estat feta, sense cap mena de 

dubtes, en una oficina atenesa, probablement de la segona meitat del s. I a.C. si bé 

inspirada en modeis del s. V i IV a.C. 

En el centre de la composició hi trobem Zeus (flg.39) representat de perfil 

mirant a la dreta. Vestit amb un himation que es recolza en la seva espatlla esquerra 

i baixa per l'esquena i li envolta les cames, es troba assegut sobre un coixí en el tron 

i amb els símbols de poder a les mans, el ceptre a l'osquerra I el feix de llamps a la 

dreta; sota el seient hi ha representada en tres quarts Táliga, el seu animal 

emblemátic. Cal ressaltar, també, que 11 falta la part inferior de les cames, amb un 

rectangle perfectament repicat de 9 per 5 cm.'*^*. El model d'aquest Zeus respon 

clarament a la iconografía establerta per Fídias a la segona meitat del s. V a.C. en el 

frontó oriental del Partenó d'Atenes. Malauradament aquest no s'ha conservat*'^ 

pero es pot reconstruir en base ais dibuixos de J . Carrey de 1674 (encara que no 

representa a Zeus) i, sobretot, en la copla, o Interpretado, mes fidel del frontó, en el 

Aixó permet distingir un origen grec, ja que la factura neoática romana és molt mes llisa i 
freda (BECCATI, 1942, p.88). 

És torga curios aquest repicat per la perfecció en que s'ha fet, sens dubte per encaixar-hi 
una pe?a, potser una possible reparado, com a la part superior (malgrat que la técnica és 
molt diferent) o potser per encaixar-hi una inscripció o quelcom semblant. 
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puteal de la Moncloa a Madrid"^^. En aquest es representa la imatge de Zeus en 

una postura i actitud idéntica a la de l'ara d'Ostia, si bé la representació fomial és 

molt mes acurada, ja que, amb el mateix relleu, es dona una major sensació de 

volum mitjangant un treball de la musculatura i del drapejat molt mes plástic; val a 

dir, pero, que en aquest cas no es representa l'áliga. Una altre imatge de Zeus, 

també forga fidel a l'original es troba en un relleu de Tege l " " si bé, malgrat mantenir 

unes carecterístiques comunes a les dues anteriors, és un treball forga mes rígid i 

senzill. 

A la dreta de Zeus, seguint l'ordre de la composició, hi trobem Hora (fig.40), 

formant així una escena típica de hierogámia, ja que Hora, frontal pero en tros 

quarts, es gira cap al seu espós. La postura és majestuosa, recolzant tot el pos amb 

la cama dreta i deixant l'osquorra Ileugerament flexionada. V a vestida amb un quitó 

llarg i peplum, portant per sobre un mantell que, cobrint-l'i el cap cau per darrera 

l'osquona, sostenint un deis seus extrems amb la má dreta, en acoló de descobrir-

se el cap. Aquesta figura es pot remuntar ais modeis praxitelians del s. IV a.C. i és 

molt corrent trobar-la en representacions neoátiques deis dodekatheon com la base 

de l'Ágora d'Atenes o la baso d'Epidaure"^*. 

(CARPENTER , 1933, p.65) 
col.loqui del puteal 
(BECATTI ,1942, p. 90). S'ha de fer notar, pero que aquest está forga restaurat. 
Per la primera (LIMC,Dode/caí/7eo/, núm. 5, p. 508) i per la segona (BECATTI, 1942, p. 

92). Aquest últim autor les considera, efectivament, com a obres neoátiques que utilitzen 
modeis del s. IV a.C. i no com a origináis d'aquest segle com tradicionalment son atribuidos. 
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Seguidament hi ha Deméter (fig.40) perfectament conservada a exepció de la 

ma dreta, perduda, la qual, per la posició del brag, deuria portar una torxa. Va 

vestida amb una llarga túnica que li tapa prácticament els peus i un mantell que, 

cobrint-lí l'esquena i el brag esquerros, porta nuat sota els pits i li cau fins per sota 

deis genolls. S'ha de fer notar, tanmateix, que aquest mantell no 11 cobreix el cap, 

com correspondria al model iconográfic mes difós d'aquesta divinitat"^®. La seva 

posició és frontal, recolzant tot el pos en la cama esquon-a i exonerant la dreta'. El 

eos está Ileugerament corbat i queda compensat tant peí brag dret, que es recolza 

en la cintura"^", com peí cap, una mica tombat a la dreta i baix, en una postura molt 

semblant a la Eirene de Cefisódot''^\ 

A la dreta de Deméter hi trobem a Posidó (fig.40 i 41). D'aquest no es 

conserva el cap pero si la resta del eos que és la que el permet reconeixer-la com a 

tal malgrat no portar cap deis seus atributs característics. La postura és idéntica a la 

de Deméter, amb el brag esquerra recolzat sobre la cintura i el dret caient Iliure, pero 

aquest cop flexionada cap a la dreta, sobretot el cap, i amb les camas mes obertes 

composan una figura mes ponderada i equilibrada"". Aquest va vestit amb un 

mantell que, penjant de l'espatlla esquerra, queda coliat a mitja altura del torg. 

Peí que es desprén del comentan de M.J.Reinach Picard hauria identificat aquesta figura 
com a Amfitrite, ja que está al costat de Posidó (PICARD, 1946, p. 47). 

Aquesta no és una postura gens rara, pero si molt apreciada en la plástica del s. IV a.C. 
(BECATTI, 1942, p.95-6) Val a dir pero que Deméter té una actitud una mica mes 

indolent i tova respecte a l'obra de Cefisódot, mes rígida. Tanmateix aixó també es pot 
apreciar en el tractament del cabell que, amb un mateix pentinat format per dues bandes 
que surten simétricament del front i llargs rinxols que cauen sobre l'espatlla, en la primera 
és molt mes flonjo que no pas en la segona. 
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Contrariament a les altres aquesta representació de Posidó no respon a un 

prototipus concret sino a un model con-ent deis s. V i IV a.C. que serveix tant per 

representar divinitats masculinos com també figures humanes, sobretot en lapides. 

La següent figura és la d'Afrodita (f¡g.41). Aquesta, es troba dreta pero 

lleugerament recolzada sobre una petita pilastra de socoló quadrada amb una petita 

motllura en la part inferior I un llistell forga gruixut en la superior. La figura ésta 

prácticament sencera a exepció deis pits degut a la fractura que separa la part 

inferior de la superior. La deessa va vestida amb un quitó molt fi totalment arrapat en 

la part superior, a exepció de les arrugues de sota el pit, que II marca totalment 

l'abdomen, mentre que a la part inferior cau d'una manera molt uniforme. Per sobre 

porta un himató que, recolzat sobre la pilastra li baixa per sota de l'aixella esquerra 

per sota de l'abdomen fins a la part baixa del maluc dret I per darrera li cobreix la 

part posterior del cap mentre que amb la ma esquerra fa l'acció de descobrir-se. El 

model d'aquesta Afrodita és també forga corrent i sembla ser de la segona meitat del 

s. V a.C.n^n, encara que aquí interpretat amb una mentalitat mes suau i rítmica, de 

carácter praxiteliá, del s. IV a.C. 

Al cantó d'Afrodita, com és normal, hi ha Ares (fig.42) , al qual li falten 

solament el cap I part de la cuixa dreta. Es tracta d'un jove dret recolzat amb la 

cama dreta i amb l'esquerra flexionada. El brag dret, s'estira lleugerament amb 

Aquesta postura tant equilibrada és el que permet distingir-lo de Asclepi dones, malgrat 
vestir aquí tots dos iguals i amb una postura semblant, aquest sempre té tot el eos recolzat 
sobre el seu ceptre. 
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ractitud d'agafar una espasa, de la qual solament en queda el manee dins la má 

taneada. Sobre l'espatlla esquerra s'hi reeolza una petita clámide que 11 cau per 

dan-era i recull amb el brag lleugerament flexionat. El tipus d'aquest Ares recordé 

molt l'Hormos tipus Andros*^* amb rexepeió, naturalment, del brag estirat amb 

l'espasa. A part de la diferencia del brag s'ha fet un esforg per adaptar la morbidesa i 

elastieitat d'Hermes al eos d'Ares, amb una complexió mes forta i una postura 

lleugerament mes rígida. 

Tot seguit ve, segurament, Héfest (fig.42). Es tracta d'una figura jove, 

barbamee, recolzada sobre l'esquerra amb els bragos reeolzats sobre la cintura i 

mirant cap a la dreta. V a vestit amb una clámide que II cau diagonalment sobre la 

cintura fins ais genolls, quedant agafada en l'abant-brag esquerra. Amb la ma dreta 

agafa un bastó prim i amb nusos que cau, diagonalment, paral.lel a la cama dreta 

flexionada. La identifieació ha de ser, necessariament, positiva, malgrat la raresa del 

tipus, principalment, per dos factors, el context, entre els dotze déus, I l'objecte 

allargat que porta a la ma dreta que té el mateix diámetro en tota la seva longitud, 

per la qual cosa ha de ser un bastó (no es pot confondre en cap cas amb una clava) 

un atribut, que, si bé no és corrent, va associat a la colxera del déu*^^. Val a dir 

també, que la manera de portar la clámide, al voltant de la cintura recordé la curta 

túnica de treball típica d'Héfest, malgrat mantingui un tipus heróic. Tampoe ha 

d'estranyar la seva representació com a un jove, si bé el mes corrent és representar

ais (BECATTI, 1942, p. 104) Probablement d'Alcamenes. 
(BECATTI, 1942, p. 105). 
Dins l'iconografia d'Héfest el mes corrent és que portl el malí a la ma, símbol deis seus 

atributs. 
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lo com a un homo madur I amb barba, paró durant la segona meitat del s. V a.C, no 

és estrany trobar aquest tipus jovenívol, com segurament era representat en el 

frontó oriental del Partenó"^. Malgrat aquesta és una representació única d'Héfest, 

sense cap paral.lel, el tipus recordé, genéricament, els tipus del s. IV a.C^^. 

A la seva esquerra hl trobem Hermes (fig.42), representat com un jovenet. La 

seva postura és equilibrada, recolzant-se lleugerament en la cama esquen-a. El cap 

gira cap a l'esquerra, mirant la figura femenina del seu cantó, i entorn del coll porta 

collada una clámide que li cau per la part dreta del tors i li cobreix tota l'esquena, així 

com un petasos que li penja per darrera. El brag dret cau paral.lel al eos, mentre que 

amb l'esquerra, flexionat, recull lleugerament la clámiden^B \_Q concepció de la figura, 

si bé amb una composició mes tencada, recorda molt les dues figures anteriors. 

Ares i Héfest, i per tant els modeis del s. IV a.C. 

Al cantó de l'anterior hl ha una figura femenina asseguda sobre una ara 

circular llisa (fig.43). El personatge, totalment de perfil, va vestit amb un quitó de 

mánigues curtes i amb un mantell que li cobreix el cap. Amb la má esquerra fa 

actitud de descobrir-se i amb la dreta recull el mantell sobre la falda. Tant per 

rectitud com per la roba podria interpretar-se com a Deméter, pero el fet de seure 

*^ La figura no s'ha conservat, pero aquesta es pot veure en la interpretació d'aquest frontó 
que es troba en el puteal de la Moncloa a Madrid (SIMÓN, 1986, pp.81-82). 

(BECATTI, 1942, p.108). 
Segons (BECATTI, 1942, p. 108) portaría segurament el marsupius a la ma esquen-a. 
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sobre una ara fa pensar mes en una Héstia"^. Tan per la composició com per el 

modelat recordé molt els estiis de Praxíteles o d'Escopes"^, 

Seguidament hi ha Apol.lo (fig.43) representat com a citarista, vestit amb un 

llarg quitó de mánigues llargues amb una cinta sota el pit, cosa que juntament amb 

els llargs cabells rinxolats li dona un aire femení, i amb un mantell que de la part 

posterior del cap li cau per Tespatlla fins al sol. La postura, recolzada sobre la cama 

esquerra, és forga sinuosa, amb els bragos algats I flexionats cap a rinterior. En la 

má esquerra es veu solament part de la cítara, ja que la part mes sobressortint aniria 

en una pega encastada, avui perduda. El tipus recordé molt alguns modeis 

hel.lenístics, especialment una estatua d'Apol.lo a Delfos"^\ si bé la postura no és 

idéntica i la representació és mes masculina. 

Tot seguit trobem a la germana bessona de Tanterior, Artemis (fig.44), a la 

qual li falta el cap i va vestida amb túnica i un peplum que li cau llis, sense cenyir. 

Per sobre de l'ospatlla dreta li surt el buirac, Iligat amb una cinta que baixa del pit, 

diagonalment, de dreta a esquerra que li cenyeix el pit esquerra. La figura recolzada 

sobre la cama esquerra te el brag dret caigut, en duria, segurament, l'arc, mentre 

que amb l'osquorra el tindria flexionat i recolzat en el maluc. L'estil recordé molt les 

*^ Malgrat aixó, recordem la nota esmentada mes amunt sobre la identificado de Deméter 
com a Amfitrite, per la qual cosa aquesta identificado amb Héstia podria estar equivocada. 

Segons (BECATTI, 1942, p. 117) l'estil recorda molt mes l'estil Praxiteliá que el 
d'Escopes, malgrat contempla la segona opció. Contrariament (PICARD, 1948, 670) es 
decanta deddidament per l'autoria d'Escopes i considera que Becatti tendeix massa a trovar 
influencies "praxitelianes". 

(BECATTI, 1942, p.119). 
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representacions d'Artemis de l'anomenat tipus de Dresde. atribuida a Praxíteles si 

bé amb la diferencia deis bracos, invertits en aquest c a s * " , cosa que, naturalment, 

afecta també a la caiguda del peplum, així com la postura, estática en aquesta 

representació d'Ostia, i en acció d'avangar en el tipus de Dresde. 

Finalment queda Atena (fig.45), disposada directament just darrera del tron de 

Zeus. La postura d'aquesta figura recorda molt la immediatament anterior, recolzada 

sobre la cama esquerra, el brag corresponent recolzat en el maluc i el cap girat 

també cap a l'esquerra, tanmateix, el brag dret estaria aixecat sostenint una Nanga i 

el eos está mes flexionat per la cintura. V a coronada amb el característic helm de 

tipus corínti i vestida amb una túnica, sense mánigues. Hígada sota el pits, mentre 

que aquests van coberts amb l'égida, de nuoses serps al voltant i el gorgoneion 

central. Sobre la cintura porta, caigut, un himation Iligat a l'esquerra i que, envoltant 

el brag esquerra, li cau des de la mateixa má. La figura en general recorda l'estil 

praxiteliá''^. 

L'ara, d'un estil marcadament neo-átic, sembla confrontar totes les seves 

figures en modeis del s. IV a . C , I especialment aquells praxitelians, encara que 

aquesta última confirmado ha estat forga discutida*^. Per tot aixó hom*^^ ha pensat 

El bra? dret, pero, no aniria recolzat sino flexionat cap amunt en acció de treure una 
fletxa del buirac. 

Val a dir que (BECATTI, 1942, p.127) incideix en el cap d'aquesta figura, que, segons ell, 
recorda molt el cap d'Atena del Paiau Odescalchi, atribuida a Praxiteles, pero aqüestes 
similituts, a part de la semblanza general, son, si mes no, discutibles. 
*^ Especialment (PICARD, 1945, p. 45; PICARO, 1948, p. ??) que repetidament acusa 
BecattI d'exagerar la influencia de Praxíteles per fer-ho coincidir amb la seva proposta. 
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que aquesta ara representaría la imatge deis dotze déus que Praxíteles va esculpir 

per el temple d'Artemis Sotéria a Mégara*^. 

2. Canelobre neo-átic amb decoració dionisíaca^^ 

ait. 0,70 m. (0,54 + 0,15 m. de la base) 

ampl. Inf. 0,40 m; sup. 0,35 m. 

mat. marbre grec 

data. s. I a.C. (principis del principat d'August) 

núm. inv. 12, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. Entre el 1 i 5 de maig de 1940 en el recinte quadrat del santuari 

Descripció: 

Es tráete d'un peu de canelobre (fig.47), en marbre, de secció triangular 

lleugerament convex. Les tres cares están decorades amb un relleu central, en 

aquest cas de temes dionisíacs, I emmarcades amb una senzilla motllura doble que 

sobresurt respecte al pía del relleu, decorades en la seva part mes exterior, és a dir, 

en cada una de les tres arestes longitudinals, amb una decoració de perietes. La 

part superior está coronada amb una motllura de doble imposta i amb un estret eos 

(BECATTI, 1942, pp. 128-137) on analitza la figura del mestre i la seva producció, incidint 
en aquest santuari, i on justifica la presencia del cartró utilitzat per aquesta obra en la 
manca d'un conjunt similar en l'altar deis dotze déus a l'ágora d'Atenes. 

Descrit per (Pausánias, 1,40, 2-3). 
(CALZA.R., 1946, p. 211; CCCA. III, núm. 379;CAIN, 1985, p. 166, HELBIG IV*, núm. 

3055). 

d'Atis. 
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superior llis en la que hl ha, en el pía superior, una depressió circular on s'hi 

encavada el canelobre metál.lic propiament dit. 

La decoració amb relleu, en cada una de les seves tres cares, representa un 

thiasos báquic, un tema recorrent en la imaginaria neo-ática. 

a. - Sátir en dansa estática (fig.48). En la seva dansa sembla que fa l'acció de 

saltar cap endevant, determinant una diagonal molt marcada que va des del cap, 

mirant enlaire i amb el mentó molt aixecat, atravessant l'espatlla representada de 

tres quarts,fins a la cama esquerra, totalment recta. Aquesta diagonal queda 

troncada per una segona diagonal, si bé escalonada, que está formada peí bra? 

esquerre, totalment estirat i perpendicular a l'espatlla, del qual hi penja una nébride 

o poli de pantera , i la cama dreta, també estirada i amb la mateixa direcció del bra? 

esquerre, i reforgant aquesta, el brag dret, flexionat I agafant amb la ma un tirs 

disposat paralelament a la cama. Aquesta és una composició de gran vitalitat ja que 

al recorrer a una composició en X es pot dotar al eos del maxim moviment, refor9at 

en aquest cas per les ondulacions de la nébride, símbol de l'éxtasi en que es troba 

el sátir. 

b. - En aquesta cara es representa a un sátir corrent cap a la dreta juntament 

a una pantera (fig.49). Com en l'aitro cas, el moviment i la direcció están determinats 

per una diagonal, si bé no tant marcada. El eos, lleugerament tirat endevant es 

perilonga cap a la cama esquerra, compensant el pos en la cama dreta, també 
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estirada pero en posició contraría. El brag dret el té tirat cap endevant, mentre que 

l'esquerre, flexionat, porta una nébrído sobre l'abantbrag i un pedum agafat amb la 

ma. En un segon pía hi ha una pantera en acoló de con-er amb les dues camas de 

dovsant aixecades i el cap totalment aixecat. La composició és totalment piramidal, 

pero per troncar restaticitat I donar sensació de moviment aquesta composició s'ha 

reforgat molt la diagonal, com passava en el cas anteríor, composta per la cama 

esquerra que es perilonga amb el pedum així com amb l'ondulació de la nébrído.. 

c - El tercer panoli té una composició molt semblant a Tantorior si bé molt mes 

estática (fig.50). La postura és molt semblant pero en aquest cas on lloc de cón-er 

camina cap una ara. La mateixa diagonal, formada per la cama esquerra i el pedum 

a la ma dreta, és molt mes vertical, per la qual cosa la sensació de moviment és 

menor. En aquest cas la figura avenga cap una ara de socoló quadrada ,decorada 

amb una garianda i amb fruits a sobre, font una libació per mitjá d'una banya que 

porta en la má dreta. 

En tots tres panolis es representa al mateix sátir amb els mateixos atríbuts, a 

exepció del panoli que porta un tirs en lloc del pedum, en moviment. Tanmateix el 

moviment és docroixent , o a l'invorsa, mostrant tres actitud diferents, la prímera 

d'extasi dintre d'un context de bacanal, reforgada pal tirs, la segona com a element 

natural i salvatge i la tercera en actitud piatosa dins d'un context de sacrifici. 

Tots tres están representats amb uns cossos osvelts, d'extremitats 

allargades en compareció amb el tors,constituint, en general, unes figures 
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Ileugerament deformades i representadas de tres quarts sobresortint molt poc del 

pla*^. El treball deis cossos és molt suau, amb una musculatura forga mórbida a 

exepció de les cames i amb una execució de les cares molt rodones, toves i 

galtaplenes"*^^. El treball, en general, és forga encarcarat cosa que dona una certa 

rigidesa al conjunt de les tres imatges, malgrat les líníes diagonals de la composició, 

cosa que fa pensar en que ['escultor, de segona categoría, es limitaria a executar la 

copia d'uns modeis ja establerts, 

L'obra, concebuda totalment dintre del context neo-átic, és de difícil precisió 

peí que fa a la seva cronología. Tanmateix, dintre d'aquest context, s'ha d'optar per 

una cronología tardana ja que així ho fa pensar l'utilització molt determinada del 

trepan, tant en la nébride com en la pantera. Tanmateix, tant per la concepció com 

execució del eos els modeis mes propers fan pensar en una datado de principis de 

l'época d'August. 

Cal esmentar també la base d'aquest canelobre, feta de marbre de pátina 

groga i de fonna troncocónica . Aquesta está formada per un plínt Ilís, totalment 

vertical de 0,05 m. d'altura, sobre el que hí ha un eos superior decreixent decorat 

amb una esfinx terminal a cada cantonada. Entre cada esfinx hi ha una decoració 

vegetal simétrica formada per una planta de llargues tiges que es desdobla 

simétrícament a cada cantó per sobre d'un gran floró. 

Cossos amb ídéntiques proporcions es poden trobar a l'ara circular de Cívita Castellana 
(WEINSTOCK, 1971, pp. 86 i 129) o en el fris del monument funerari d'Eurísache (CIANCIO 
ROSSETTO, 1973, il. 30;31,1.). de principis del regnat d'August. 

Aquest tipus de representació de cares es pot trobar també en monuments de principis 
del principat d'August, com el sepulcre de C. Cartilius Poplicola (SQUARCIAPINO, 1958)). 
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3. Canelobre neo-átic amb decoració divina^. 

alt. 0.54 m. 

ampl. inf. 0,40; sup. 0,35 m. 

mat. marbre grec 

data. s. I a.C. 

núm. Inv. 13, Antiquarium Ostiense, Sala II 

troballa. Entre el 1 I 5 de maig de 1940 en el recinto quadrat del santuari 

d'Atis. 

Descripció: 

Aquest és un canelobre idéntic a l'anterior amb la única exepció de la seva 

conservado, trencat en la seva part superior, i de la temática del panolis decorats 

amb relleus, en aquest cas amb divinitats. 

a.- Heracles fent un sacrifici (fig.51). En aquest panoli podem veure Heracles 

barbamee en posició dreta, amb les dues cames lleugerament separados, el brag 

dret cap endevant amb unes fruites a la ma i el brag esquerre flexionat a la cintura 

aguantant, amb la má, la clava que es reeolza sobre una roca. Sobre el cap porta la 

poli del Ileó de Nemea que li cau sobre Tespatiia i recull amb l'avantbra? esquerra. 

**° (CALZA,R., 1946, p. 211; CCCA, III, núm. 380; CAÍN, 1985, p. 166-167, HELBIG N\ 
núm. 3055). 
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La seva posició, representada de mig-perfil fa l'acció d'un sacrifici, de fruites, sobre 

una ara quadrangular idéntica a la de l'altre canelobre si bé sense decoració de 

gamaldes. El eos está concebut molt mes gros i pesat que els deis sátirs anteriors, 

amb la musculatura molt mes marcada, pero albora també molt mes tova. 

b.- En aquesta cara es representa a Mermes recolzat en una petita pilastra 

mig coberta amb un drapejat (fig.52). La postura, de tres quarts és molt forgada ja 

que el eos está totalment reete, i no amb la careeterística corva praxiteliana 

d'aquestes postures, i a mes té la cama dreta flexionada i aixecada. Hom podría 

pensar que está dret davant la pilastra i no recolzat, com fa pensar per la postura. 

De totes les figures d'aquest eanelobres és rúnica que gira el cap mírant en direcció 

contraria a la de la marxa o acció. Com a Mermes te els seus atributs característics, 

amb el caduceu, que agafa amb les dues mans, el petasos sobre el cap i petites 

ales en els talons. 

c - En la tercera cara hi ha representat Apol.lo també recolzat en una patita 

pilastra mig coberta per un drapejat (fig.53). Tanmateix, malgrat cert encarearament, 

la figura, mes corbada, resolt molt millor la postura, cosa que ve reforgada per la 

posició de les cames, l'esquerra tensa i aguantant tot el pes i la dreta flexionada 

sobre aquesta recolzada, tan sois, en la punta deis peus. Amb la ma dreta, 

lleugerament flexionada, porta una llarga flauta. Devant seu, i sobre una petita roca, 

hi ha l'orbe amb un corb damunt seu. Contrariament a l'anterior, molt rígida, aquesta 
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és una figura de postura lánguida i amb una concepció del eos molt tova, quasi 

femenina que per altre banda no és gens estranya en l'iconografia d'Apol.lo. 

Aquesta figura és, de les tres, la mes simbólica, ja que representa el déu en la 

seva vessant oracular, com a Apol.lo (ié\T\c*^\ i en aquest sentit és comparable en 

l'anterior canelobre a la seva figura c, el sátir fent una ofrena. 

Aquest canelobre tant per l'execució de les figures, l'estil i la forma i decoració 

de l'estructura está fet, indubtablement, peí mateix escultor que l'anterior i és, per 

tant, també de principis del principat d'August. Davant deis idéntics paral.lelísmes 

entre els dos canelobres, fins i tot en el tema de les imatges, malgrat aquestos 

canvTin, s'ha de pensar que tots dos funcionarien junts, si bé aixó planteja el 

problema de quin seria el destí original, ja que a VAttideion on varen ser trobades no 

es va construir fins a época de Vespasiá. 

En aquest canelobre no s'ha conservat la base. Actualment está exposat amb 

una copia de la base de l'altre canelobre. 

En una pedra d'anell es pot veure un Apol.lo semblant, dret al cantó d'una columna, on hi 
recolza la lira i amb la ma dreta allargada sostenint un corb (LIMC, Apollen, núm. 195). Tot 
hi amb aixó les figures recorden l'una a l'altre, pero no son iguals. 
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4. Estatua en bronze de Venus' 

alt. 0.70 m. 

mat. bronze 

data. s. I a.C. 

núm. ¡nv. 941, Museu Latera, Sala X V (ara Museo Paolino) 

troballa. 1869, dins del porticat proper al Santuari d'Atis. 

Representació de Venus en bronze conservada en la seva totalitat (fig.54). El 

cap, girat cap a l'esquerra está Ileugerament tombat cap avall, en acció de mirar 

l'objecte que portarla en aquella ma, i está cenyit per una corona de doble filero de 

tulles d'acant llises, Ileugerament blincades en la seva part superior. Els cabells, 

nuats darrera el cap, son voluminosos pero de treball senzill, amb incisions sinuosos 

que, simétricament, van des del front fins al monyo. La cara és grossa, de concepció 

classicista, pero mes mórbida i plena i concebuda sobre un eix de simetría amb els 

ulls, incrustats, al centre de la composició. El eos és també de concepció grossa i 

mórbida amb uns bragos llargs i carnosos, igual que les mans i dits. Les camas son 

molt gruixudes, especialment a les natges molt plenos i caigudes. 

La principal característíca d'aquesta escultura és, pero, la postura, concebuda 

helícoídalmont, presenta la deessa amb los camas creuades i gírant sobre ella 

mateixa en actitud de mirar el que porta en la ma esquerra. Aquesta postura de 

difieil concepció manté perfectament requilibri mitjangant la posició de les camas. 

"« (VISCONTI, 1869, pp.208-245;VISCONTI,1867-69; CALZA,R, 1946, p.224; CCCA, III, 
núm.372). 
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alhora que obliga a un apropament circular I no frontal per la qual cosa s'ha de 

pensar que estarla exposada de forma exempta i no contra un marc arquitectónic. 

Estilisticament s'ha de considerar aquesta escultura com de provinenga 

alexandrina, i segurament original'"^ Així dones presenta totes les característiques 

típiques de les Afrodites alexandrines del s. I a.C. El rosrtre, de boca petita, galtes 

generoses i un ñas fort de dors allargat que es perllonga a l'ampli i arrodonit front, i 

el eos, de proporcions desiguals amb el cap petit així com les cames. reforgat 

encara mes per l'amplitud de les fonnes, sobretot en les natges, i amb uns peus molt 

allargats. En son també característics els pits, petits i oberts cap ais laterals*". 

Mes controvertida és, pero, la seva interpretació. Quan Visconti la va trobar, 

amagada junt a l'escultura d'Atis i la cista de Modius Maxímus, va destacar la 

troballa en la seva má esquerra d'un petit objecte allargat que va interpretar com un 

fus del que sortia un fil de plata que s'allargava fins ais peus**^, i, per tant, va 

presentar a la figura com una Venus Urania, la versió mes antiga d'una de les 

Parques, filant el destí deis homes'"^ Posteriorment, Raisa Calza, quan presenta el 

conjunt complet de l'estatuária d'aquest indret l'interpreta com una Venus Eterna i de 

Malgrat aquest fet no es pot asegurar ja que va ser trobada fora del seu context 
cronológic original, tant per la quaiitat de la pe?a com peí material, bronze, hem de pensar 
que no es tráete d'una copia. 

(MORENO, 1994, pp. 714-715). 
Tal com es pot observar en el dibuix publicat per Visconti, l'únic lloc on es mostra aquest 

objecte, dificilment es pot considerar un fus, ja que la seva forma és más gruixuda en els 
extrems que en el centre, inversament a un fus. 

(VISCONTI, 1869, pp. 211-224). 
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I'objecte de la ma esquerra un mi ra l^^ partint de la idea de que aquesta figura de la 

deessa no és rara en els temples de Gíbele***. 

Tal com presentarem mes endevant, creiem que aquesta Venus s'ha 

d'interpretar díns d'un altre context, mes Iligat amb la casa imperial, i que, 

orígináriament representa una Venus de toilette, malgrat posteriorment se li puguí 

donar un altre sentít mes sincrétic. Així dones, la restiució definitiva de la figura ha 

de ser amb un mirall, pero a la má esquerra í no a la dreta, interpretant aquest 

objecte allargat com algún objecte de toilette. Aquesta afirmado la fem en base a 

una Lasa de bronze representada en el suport d'una pátera o mirall d'origen 

etrusc**^ En aquesta, la figura porta diadema i els cabells llargs, va alada i porta 

sobre l'esquena una pell que li cau díagonalment entre els pits I sandalias. 

Tanmateix, la figura presenta la mateixa postura i porta el mirall a la ma dreta. Tot i 

aixó hi ha tres elements que s'han de considerar, primerament la cronología, datada 

entre els ss. III i II a . C , unes proporcions de la figura menys plenos i mes allargades 

í , finalment, l'actitud, que malgrat mantenír la postura en aquest cas és molt mes 

móbíl i agresiva*". 

(CALZA, R., 1946, p. 224) Afirmado que con-abora rotundament Vermasseren (CCCA, III, 
núm. 372).Tanmateix, es poden fer les mateixes objeccions sobre la forma d'aquest objecte. 

(GRAILLOT, 1912, p. 204). 
(FABING, 1988, pp. 267-271). 

*^ És aquesta una composició que (BRENDEL, 1978, pp. 411-412) anomena la "eccentric 
stance", i que és la resposta etrusca al dilema presentat per Policlet de representar la figura 
dreta i en moviment albora. 
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S'ha de reconéixer que aquest paral.lel presenta certa problemática espaial i 

temporal peí que fa al possible origen comú d'amduess figures, pero a nivell 

iconográfic ve a respondre perfectament a la nostra interpretació de Venus. 

5. Representació d'una Venus Púdica"". 

alt. 0.35m (conservada). 

mat. marbre grec. 

data. s. I d.C. 

núm. ¡nv. 193, Antiquarium Ostiense. 

troballa. Entre el 1 i 5 de maig de 1940 en el recinte quadrat del santuari 

La figura está molt troncada. Li manquen el cap i el coll, el brag esquerro por 

sota de Tespatlla i les dues camas per sota deis genolls. En la cama esquerra 

queden les restes d'algun element lateral per sostenir l'escultura, segurament un 

gorro cobert per un drapejat que devia agafar amb la má esquerra (fig.55). 

La imatge és una copia de la famosa Venus de Cnidos de Praxíteles pero 

reinterpretada en rhel.lenisme tarda, tal com es pot veure en el ritme de les formes 

allargades, els pits petis i algats i la cintura estreta. 

L'escultura s'ha de considerar una obra feta on serie de les moltes que es 

feien d'aquest model amb finalitats tant votivos com decorativos, tot i amb aixó, no 

d'Atis. 

(CALZA, R., 1946, pp. 226-227; CCCA, III, núm. 385). 
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s'ha de menysvalorar la ma de l'escultor, que en aquest cas, dona uns resultats molt 

frescos I acabats. 

6. Petita figura de Venus Genefr//**l 

alt. 0.34 m. 

mat. marbre grec de to groguenc. 

data. s. I d.C. 

núm. ¡nv. 194, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. Entre e l l i 5 de maig de 1940 en el recinte quadrat del santuari 

d'Atis. 

Manquen el cap, el brag dret, l'esquerre per sota el colze i la punta deis peus, 

així com alguna aresta del vestit (fig.56). La petita figura és una reinterpretació de la 

anomenada Venus de Fréjus atribuida a Cal.límac i que, per encárrec de Juli César, 

Arcesiiau va redefinir com la Venus Genetríx, en el fórum d'aquest"". En aquesta, 

es pot veure a la deessa dreta i sostinguda amb el peu esquerra que es trobaria en 

el mateix eix que el cap, un fet no gaire usual fora d'aquest model en el que prima la 

gravetat sobre l'estabilitat, cosa que determina la caiguda del quitó, entre les cames, 

amb uns caracteristics plecs tubulars. Amb el brag dret aixecat faria Tacció de 

treure's el mantell que 11 corre per l'esquena fins al brag esquerre, on, entortolligat en 

" " (CALZA, R., 1946, pp. 226; CCCA, III, núm. 370). 
En realitat. aquesta identificado es va fer en base a una serie monetal de Sabina on es 

representava aquesta i a l'anvers rinscripció Venus Genetríx. Tanmateix aquesta 
interpretació, malgrat está gereralment reconeguda, no está plenament acceptada i es 
considera com a tal una versió de l'escultura totalment vestida i amb un cupido ais seus 
peus (KNOBLAUCH, 1994, pp. 50-53). 
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aquest, li cau fins al sol. En la má esquen-a portaria, segurament, una poma*". 

Aquesta postura quiástica determina que el quitó, molt fi i arrapat al eos, mostrant-lo 

en tota la seva plenitud, li caigui de l'espatlla esquen-a mostrant el pit. 

Tanmateix, en aquest cas hi ha diferencies respecte a l'escultura de Fréjus. 

Aqüestes son, per un cantó, l'obvia simplifieaeió deis detalls, sobretot en el 

vestiment, per les dimensions d'aquesta estatueta, pero per l'altre, molt mes 

significativos, una estilització de la figura femenina de proporcions mes allargades, 

subtiis i suavitzades, reforgades per uns pits mes grans i generosos del que és 

habitual, que, amb un lleuger apropament deis peus i la simplifieaeió del vestit, 

abans esmentada, que arrodoneix les formes, confereix a la figura una sensualitat 

molt pronunciada. Cal remarcar, també, que aquest últim aspecte és forgat per una 

composició en S que determina una sinuositat especialment provocativa. 

La figura és plana peí darrera, encara que te marcados les linees de caiguda 

del vel, per la qual cosa cal senyalar que aniria exposada frontalment. Com l'anterior 

s'ha de considerar una prodúcelo en serie. 

Si más no, aquesta fruita és la que porta el model de Fréjus. Sens dubte, l'actitud 
insinuant juntament amb l'oferiment d'aquest fruit, s'han d'inscriure en l'episodi mitológic del 
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7. Petita figura de Venus Geneír/x*", 

ait. 0.38 m. 

mat. marbre grec. 

data. s. I d.C. 

núm. inv. 166b, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. Entre el 1 i 5 de maig de 1940 en el recinte quadrat del santuari 

d'Atis. 

Falten el cap i el coll, tot el brag dret, l'esquerre a partir del colze i tota la part 

inferior a partir d'una mica per sobre els peus (fig.57). 

Aquesta és una figureta feta en serie com l'anterior. Tanmateix, és molt mes 

fidel a l'original. Les proporcions del eos son mes rotundes i generoses, amb un tor?, 

natges i cuixes molt mes gruixudes que contratsten amb uns pits proporcionalment 

mes petits i separats. La vestidura, de idéntica disposició que a l'anterior, no és tan 

pesada, adaptant-se amb una forgada naturalitat al eos i delimitada per un treball 

molt mes acurat de les arrugues que fines i allargades cauen a mena d'estries 

verticals. La postura també és forga diferent, mes erguida i magestuosa, recolzant 

tot el pes en la cama esquerra i obrint la cama exonerada en una lleugera diagonal 

que li proporciona una actitud mes estable. 

judici de Paris, malgrat que, posteriorment, el significat de Tescuitura canvu sensiblement. 
(CALZA, R.. 1946. pp. 226; CCCA, III, núm. 371). 
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8. Retrat colossal de Vespasiá ,456 

alt. 0.40 m. 

mat. marbre itálic. 

data. principis de l'época flávia. 

núm. inv. 330 (Museu Nacional, Roma). 

troballa. trobada el 1869 en el Campo della Magna Mater. 

Cap de l'emperador Vespasiá (figs.58 i 59), de mides superiors al natural, que 

aniria enganxat a una escultura ttioracata de la qual es conservava, en el moment 

de la troballa, un trog de cama i un brag amb l'orbe a la má"^^. La part posterior del 

cap está treballada de manera molt somera, indicado de que l'escultura aniria contra 

un mur o dins d'un nínxol. 

L'identificació d'aquest emperador és clara en la compareció amb la 

numismática. D'aquesta última se'n dedueixen dos corrents en la iconografía 

d'aquest emperador^^, el primer, mes realista, és un retrat molt massís, amb la 

mandíbula molt marcada, i amb arrugues pronunciados tant ais voltants de la boca 

com en el front, aquest últim prácticament sense cabell, i el segon, mes idealista, 

amb unes linees del rostro mes delimitados i mes cabell. El primer respon a la 

tradició retratística privada republicana, marcadament realista, i que es pot 

comparar, en aquest emperador, amb el retrat literari de Suetoni*^", on es mostra 

*^ (FELLETTI, 1953, p. 79; CALZA, R., 1964, pp. 45-46; GlULIANO, 1979, pp. 279-280). 
(VISCONTI, 1867-1869,1 de juny de 1869). 
(BERNOULLI, 1882, II, 2, p. 21-24; POULSEN, 1914, p. 47) 
(Suetoni, Vespasiá, 20). 
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cotidiá i plebeu, i escultóricament amb el cap de la Ny Carisberg núm. 6593"®°, 

mentre que el segon s'inscriu en la retratística mes oficial i honoraria del princeps. 

El nostre retrat respon al segon corrent. El cap menys massís i molt suau i 

una certa joventud indefinida, malgrat conservar molts trets realistes, com Tampli 

crani, els ulls enfonsats i parpelles molt marcados i tres petites arrugues a l'extrem, 

el gran ñas, la boca fina i el coll amb bosses en forma d'anelles, si bé molt 

suavitzades, trets que l'acosten molt al seu retrat deis relleus della Cancellería*^^ i 

molt lluny de l'aspecte burgés que el caracteritzava. S'ha de destacar també les 

proporcions d'aquest retrat, mes grans del natural I que responent a una tendencia 

iniciada per Claudi, pero potenciada per Neró, els Flavis, malgrat alguns titubejos 

iniciáis, adoptaran plenament. En aquest sentit, aquesta coincidencia de rideallsme i 

la monumentalitat s'han d'enmarear en un sentiment de glorifieació del soberá, cada 

cop mes envoltat de influencies orientáis, que no pas resultat d'una heroització 

postmortem. Així, la figura, molt digna i majestuosa, mostra, tanmateix, certa fredor I 

distanciament, ja que tendeix massa cap a la idelització que recull la tradició deis 

retrats oficiáis júlioclaudis si bé sense estar assumit del tot. 

Tot i amb aixó, és aquest un deis millors retrats d'aquest corrent de les 

representacions de Vespasiá i que s'han de considerar com creat en base a roriginal 

fet per les primores emisions monetals*". 

"6° (Billedtavier, il. XI; POULSEN, 1974, núm.3, pp. 38-40; JOHANSEN, 1995, p.28)). 
(MAGI, 1945, p. 57, II. XXIV). 
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9. Escultura thoracata*^. 

alt. 1,77 m. 

mat. marbre itálic groguenc. 

data. fináis del s. I d.C. 

núm. ¡nv. 1245, Antiquarium Ostiense, Sala VII. 

troballa. trobada el 22 de maig de 1867 en el Campo della Magna Mater. 

Falten el cap, que aniria inserit, l'avantbra? esquerra amb part del 

parazoniunf^, el brag dret que aniria aixecat i recolzat en una llanga o ceptre, de la 

qual en queda l'encaix a la base, el peu esquerra, part del dret i la part inferior deis 

pteruges (fig.60). 

La figura representa un personatge vestit amb cuiraga, segurament un 

emperador en actitud de vencedor recolzat sobre el peu esquerra al cantó d'un 

tronc. De l'espatlla esquerro li cau el paludamentum que, penjant per darrera, porta 

dobiat entorn del colze esquerra. Sota aquest porta una cuiraga musculada que 

reprodueix un tors huma de grans proporcions. Aquesta cuiraga va decorada, en la 

seva part central per dues Victóries aladas i de vestidures etérees que están 

disposades simétrícament entorn d'un thymateríon al que li llancen encens*®^ Per 

Tot i amb aixó, el retrat podria ser ben bé póstum (GlULIANO, 1979, p, 280). 
(CALZA, R., 1964, pp. 105-106; STEMMER, 1978, p. 85). 

* " Sembla ser que el 3 de mar? del 1868 (VISCONTI, 1867-1869) comenta la troballa de la 
ma amb la resta del parazonium, pero a (CALZA, 1964, p.106) s'informa que aquesta no es 
troba ni ais magatzems d'Ostia ni del Vaticá. 

Aquest motiu iconográfic, molt tipie del s. 1 és la conjunció de dues idees, les Nikai, 
portadores de la victoria i el canelobre o tliymaterion, receptacies de! foc, representant 
aquest la idea de aeternitas. Així dones aquest motiu s'ha d'interpretar com a l'emperador 
semperwcfor (STEMMER, 1978, p. 155). 
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sota d'aquesta escena, en la part abdominal i adaptada a aquesta hi ha 

representats, també simétricament a Okeanos i Tellus*^^, tots dos amb un vel infiat 

sobre el seu cap. En la part superior, sobre la part central del pit hi ha representat un 

cap de Medusa o Gorgoneion. Per sota d'aquesta cuiraga pengen els pteruges, 

disposats en dues fileres amb una tercera filera, a tocar l'armadura, de forma 

perlada, amb decoració de caps de boc, Ileó, gorgones o elements estilitzats. Els 

peus els porta coberts amb botes altes,e/77/)a£/es, decorades amb un protomos de 

Ileó. 

Estilisticament s'han de considerar l'escot de l'armadura, pre-adrianeu, les 

espatlleres molt llargues i estretes, el tipus del gorgoneion ¡ el motiu iconográfic, com 

a el.lements típicament tardo-flavis i en cap cas poden anar mes enllá de Traja*" 

10. Figura Masculina*®', 

ait. 0,58 m. 

mat. marbre itálic. 

data. época flávia. 

núm. inv. 1245, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. Entre el 1 i 5 de maig de 1940 en el recinte quadrat del santuari 

d'Atis. 

*^ Aquesta última és també un motiu iconográfic profundament lligat a la figura imperial i 
potenciat per August. En aquest context s'ha d'interpretar com una alegoría a la pau i la 
abundancia (ZANKER, 1992, p. 211). En aquest context Okeanos fa extensible aquest 
significat al mar. 
* " Concretament a (STEMMER, 1978, p. 85) está datada en época de Traja. 

(CALZA.R, 1946, pp. 221-222; CCCA, III, núm. 374). 
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Li manquen el cap, ambdós bragos I tota la part inferior una mica per sota del 

genoll. Representa una figura masculina (fig.61), jove, coberta amb un mantell que, 

des de l'espatlla esquerra li cau per darrera I, seguint los natges, se li creua 

diagonalment per devant deis genitals que queden parcialment exposats. La figura 

es sosté sobre el peu dret, mentre que té Tesquen-a Ileugerament algat, i dona la 

sensació d'anar recolzada peí cantó esquerro, segurament peí model utilitzat, encara 

que els grans pieos del mantell en aquest cantó, no fan necessari cap mena de 

suport alié a la figura. 

Aquesta figura va ser interpretada per Raisa Calza, i així s'ha mantingut''®^ 

com una representació d'Atis Hermafrodita, tant per rexecució del eos com per la 

postura i forma de disposar el mantell, típicament femenina. També va ser datada en 

la segona meitat del s. II, juntament amb la major part de les estatúes. 

Efectivament, representa un eos masculí forga mórbid, i amb una postura mes 

femenina que masculina, paró aquesta identificació no pot ser argumentada. Per un 

cantó, la morbidesa del eos, sobretot vist frontalment, respon mes a la representació 

d'un eos jovenivol que no pas femení, tal com es pot observar de perfil, en qué els 

seus trets son netament masculins (fig.62). Per altre banda, la postura, de clara 

influencia praxiteliana s'ha d'intorpretar com radaptació d'un model recolzat i no pas 

exempta en si. 

Per exemple en el (LIMC, Attis, núm 12). 
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La iconografia d'Hermafrodit és molt clara en aquest sentit, una combinado, 

en un mateix eos, deis genitals masculins amb pits femenins, i no és probable que 

els romans confonguessin aquest personatge amb d'altres com Atis o Eros o en 

creessin un de síntesi*^°. El paral.lel proposat per R. Calza per aquesta figura és 

l'Hermafrodit de Pérgam*^\ pero en aquest cas no hi ha confusió, ja que el seu eos 

reflecteix clarament la seva doble natura i la postura i vestidura s'assemblen, pero 

no son iguals. 

Així mateix, s'ha de teñir en compte un altre element, a part de rieonográfie, i 

és la cronología. En aquest sentit, tampoc estem d'acord amb la datació proposada 

per R. Calza. Concretament, el treball del mantell, reeorda molt el treball voluminós i 

efectista deis modeis hel.lenístícs asiátics deis ss. Ill-ll a . C , on hauríem de buscar 

rorígínal d'aquesta obra, pero rexecució, amb un ciar joc de llums i ombres i un 

treball molt acurat de les arrugues, espeeialment en les arestes, molt fines i 

angulosas, ens fan pensar que es traeta d'una escultura d'época flávia. És díficil 

pensar en una representado d'Atis tan sincrética i elavorada en un context anterior 

ais antonins, 

Finalment queda la identificado de la pega. Tant per la postura, el tractement 

suau del eos i per la manera de vestir el mantell, podría ser un Apol.lo o un Dionís. 

Aquest últim, concretament, te un paral.lel molt semblant a la nostra figura en el 

(LIMC, Hermaphroditos, p. 283). 
(BIEBER, 1981, pp. 124-125). 
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tipus anomenat Digione-Cirene*^^, probablement una variado de l'Apol.lo Liceu. 

Concretament, l'escultura de Cirene és prácticament Igual a la nostra, si bé amb un 

eos encara molt mes mórbid i efeminat, un traetament de la roba menys elaborat i, 

en aquest cas, recolzat sobre una hemria, principal diferencia respecte a la pega 

d'Ostia, en la que el considerable grulx de la draperla que li cau de respatlle 

esquerra actúa com a element recolzador. Probablement totes dues serien 

variacions d'un model hel.lenístic. 

La presénda de Dionís, per altra banda ja testimoniada (núm. 30), no resulta 

gens estranya en aquest santuari dedicat a Atis, mentre que la identificado d'Atis-

Hermafrodit, o fins i tot Agdistis, no teñen, ara per ara, cap model dar Identificat. 

11. Retrat de Tra ja*" 

alt. 0,37 m. 

mat. marbre itálic. 

data. després del 108. 

núm. Inv. 879 (Museu Latera). 

troballa. trobada el 1 de juny del 1869 en el Campo della Magna Mater. 

El cap (fig.63), totalment conservat, pero forga afectat per la corróelo del 

marbre, estava fet per anar inserit a una escultura*^*. També s'ha de teñir en compte 

(PARIBENI, 1959, núm. 332, p.117;P0CHMARSKI, 1974, p.78). 
" " (CALZA, R., 1964, p. 56). 

En aquest sentit aquest cap no pot anar amb la núm. 9 donat que, tot i poder coincidir 
cronologicament (veure mes amunt), les proporcions I encaix no son iguals. 

161 



I'elaborat treball del cabell, cosa que fa pensar que l'escultura podria anar totalment 

exempta i no en un nínxol o contra un mur. 

Estilísticament, s'ha de remarcar, tanmateix, que el treball és una mica 

distanciat. Els cabells son tractats uniformement, de manera artificiosa i sense vida, 

amb un resultat una mica rígid. El tractament del rostro és semblant, amb un front 

pía i inexpressiu, i unes carns de la cara toves, principalment a la part inferior, 

excessivament molsuda. Sembla un retrat d'encárrec, realitzat de forma monótona i 

sense vitalitat, encara que el resultat sigui, formalment, corréete i molt llunyá d'altres 

en els que es caracteritza per una marcada influencia augustea*^® 

Aquest retrat s'ha de considerar una copia feta en base a la imatge oficial 

creada peis Decennalia i que es va utilitzar en la monedado del 108*̂ ® i, per tant, 

posterior a aquesta data. 

12. Retrat d 'Ant ínous*" 

alt. 0,27 m. 

mat. marbre grec de color groguenc. 

data. 130-138. 

núm. ínv. 341 (Museo Nazionale, Roma). 

troballa. trobada el 1 de juny del 1869 en el Campo della Magna Mater. 

Concretament els dos exemplars conserváis a la Ny Carisberg Glyptotek (POULSEN, 
1974, núms. 34 i 35) que l'autor considera "maquiilats demagógicament". 

(GROSS, 1940, pp. 102 i 130). 
*^ (CALZA. R.,1964, pp. 80-81; GlULIANO, 1988, pp. 257-259). 
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Cap, segurament d'una escultura sencera, d'Antínous amb una corona 

atribuida al sacerdoci metróac (fig.65). En aquesta obra es reprodueix el retrat del 

jove bitini amb uns trets quasi infantiis. El rostro, molt obaiat, está tractat de manera 

tova i poc definida, com si fos poc mes que un infant, amb la boca no massa 

carnosa, tal com és característic en ell, i amb els ulls on Tiris I la pupil.la están 

solament insinuats. L'expressió, detemiinada per unes cellos fines pero molt 

marcados, és molt serióse i molt allunyada de la seva característica tristor lánguida, 

adoptant, en aquest cas, una actitud d'innocéncia infantil, d'acord amb els seus 

trets. Els cabells están treballats d'una manera molt ondulada i fluida albora que 

voluminosa, pero sense utilitzar el trepan, per la qual cosa no s'aconsegueix el seu 

característic clar-obscur i el resultat no massa acurat. 

El treball és molt frese i espontani, malgrat no ser una obra mostra, cosa que 

li dona una vivor poc característica en els retrats d'Antínous, normalment monótons i 

freds com podria passar amb el retrat d'Antínous-Ossiris de Dresde, el paral.lel mes 

semblant al nostre"^^ 

Un deis trets d'aquest retrat és aquesta aparonga infantil que en dificulta la 

cronología, ja que si bé es poden trobar representacions d'aquest en la seva primera 

joventud no tenien, en cap cas, un carácter oficial, com el nostre exemple. Segons 

Raisa Calza la cronología s'ha de situar cap el 130, data de la mort d'aquest, per 

(GRENIER, 1990, p. 42, fíg,. XXXVIII) Tanmateix, en aquest cas la imatge d'Antínous 
sembla teñir alguns anys mes, malgrat teñir unes caracteristiques idéntiques a la nostra, 
precisament per aquesta fredor. 
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aquesta espontaneitat que posteriorment perdrá. Contrariament Fittschen*" 

considera a aquesta obra com a plenament inclu'ída entre les imatges oficiáis 

d'Antínous quan el seu cuite s'extén definitivament, és a dir entre el 133 i 138. 

Tanmateix, el mes característic d'aquesta escultura és la corona fomnada per 

dos anelles i amb dos petits medallons, decorats amb un bust cada un, que 

l'identifíquen amb un sacerdot de Cíbele o el propi Atis, un exemple únic respecte al 

seu propi cuite, ja que l'identificació amb altres divinitats o herois és forga corrent en 

la seva iconografía*®". 

Sobre aquesta corona i la seva interpretació veure l'annex 1. 

13. Telamó representant Pan**^ 

ait. 2,10 m. (base 0,70 m.). 

mat. marbre del Proconés. 

data. darrer quart del s. II 

núm. ¡nv. 1261, Ostia, in situ. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Figura representant el déu Pan escolpida contra una pilastra semicircular a 

mena de telamó i disposada a la dreta de l'entrada del recinte absidiat (fig.67). 

(FITTSCHEN i ZANKER, 1985, p. 59). 
Sobre les representacions d'aquest personatge veure (CLAIRMONT, 1966). 
(CALZA, R., 1946, pp. 208-209) 

164 



Manquen la part superior del fust i del cabell, el ñas, els genitals, així com els dos 

unglots i part de la base. 

Aquesta figura (fig.68) té una clara funció arquitectónica, malgrat que la seva 

execució sigui totalment escultórica. Així, la figura está disposada sobre un pedestal 

de base quadrada decorada amb dues senzilles motllures tant a la part superior com 

a la inferior. La pilastra semicircular (fig.69) també está concebuda escultóricament, 

ja que no te un radi unificat sino que busca un efecte mes pía, sense buscar un 

efecte de fust, a mena de teló de fons de Tescultura propiament dita. Tanmateix, 

aquesta funció arquitectónica de la pilastra dona absoluta Ilibertat en la creado 

compositiva del Pan, de manera que aquest en lloc de mantenir una postura rígida o 

hierática, tan característica deis telamons, es blinca ámpliament cap a la seva dreta. 

Aquest Pan, que té les orelles punxagudes i glándules caprinos, gutíae, está 

tocat per una corona feta amb les fulles agulliformes de pi (f¡g.71). El rostro té una 

aparenta molt molsuda amb uns ulls grossos ,les pupil.les marcados i uns llavis molt 

carnosos. Com a únic guarniment porta una pell de pantera o nébride que 11 cau peí 

darrera Iligada, per les dos potes posteriors, sobre la seva espatlla esquerra. A 

diferencia del treball general de l'escultura, aquesta poli está prácticament 

esbossada, amb un acabat pía i poc detaliat, especialment a les urpes . A la ma 

dreta porta una syrinx I a l'esquerra, decorat amb dos anells, el pedum, recolzat en 

l'abantbrag.EI tors, de grans proporcions, marca una musculatura molt poderosa i 

Inflada si bé lleugerament tova. Les cames son en realitat potes de boc, cobretes 

amb flocs de llana a la part superior fins ais genolls. 
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Estilísticament, sembla continuar la tradició de l'escola de Pérgam amb una 

concepció del eos desmesurada, tal com es pot veure en el seu tors de musculatura 

neumática, i barroca, especialment en el tractament deis floes de llana de les seves 

cames, treballats molt plástíeament amb llargues I suaus ondulaeions. S'ha de 

mencionar la utilitzaeíó del trepan de manera molt moderada, especialment en els 

floes de llana, a favor del cisell (fig.75). 

Aquesta obra, dones, sembla de procedencia asiática i concretament de 

Cízic*", on es troba un paral.lel molt semblant, aetualment a Liverpool, 

especialment en la postura i el treball del rostro, prácticament idéntic. si bé el eos no 

és tant rotund. El mateix marbre, proconés, és l'utilitzat normalment en aquells 

indrets, malgret que aquest element no siguí un indicador absolut. Així dones 

aquesta sería una pega d'origen anatólic portada, amb moltes possibílítats, 

expressament del santuari asiátic al d'Ostia. 

Aquesta mena de telamons representant sátirs o Pan no son gens estranys 

en el món roma. Així, amb diferencies estilistiques, podem trobar un exemple en el 

sátir-telamón de la Via Ostiense*", en aquest cas identificat com a tal solament per 

les orelles i les gutíae, o els dos Pan trobats a Roma***, en aquest cas amb una 

aparenga mes anímalístiea que en el nostre cas. Tots aquests están reeolzats contra 

(DEMANVEZ, 1973, pp. 192-193). Tanmateix, deis tres pilars-Pan de Cízic solament el 
de Liverpool té un paral.lelismes clars, i no tots tres tal com diu (CALZA, R., 1946, p. 209). 

(GlULIANO. 1979, p.8). 
Provinents de la Piazza dei Satiri i potser originariament al teatre de Pompeu (STUART 

JONES, 1912, pp. 22 i 25). 
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una pilastra i sobre un pedestal recordant el model del Pórtic deis Gegants de 

l'ágora atenesa*®^ 

14. Telamó representant Pan**® 

ait. 2,10 m (base 0,70 m.). 

mat. marbre de Tassos. 

data. darrer quart del s. 11 

núm. inv. 1261-A, Ostia, in situ. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Situat a l'esquerra de l'entrada de Testmctura absidiada, reprodueix l'anterior. 

Tot l'extrem superior está molt malmés, de manera que solament es conserva bé 

des de la part inferior del rostro. També s'ha perdut el seu seu brag esquerre que ha 

desaparegut a l'altura de l'espatlla, excepte la ma, enganxada al tors, i els genitals. 

Aquesta escultura (fig.74) reprodueix les mateixes proporcions, esquema I 

disposició que l'anterior, si bé reflectida sobre un eix de simetría per tal d'anar 

disposada sobre l'altre brancal de la porta. Tanmateix no es pot considerar, en cap 

cas, un element idéntic a l'anterior , tal com deía Raisa Calza, sino una copia. 

Malgrat les similituds iconográfiques idéntiques, la concepció és totalment diferent. 

Així, aquesta figura és absolutament rígida i hierática, sense blincar-se com 

l'anterior. També son molt diferents els acabats, tal com es pot veure en la nébride, 

(THOMPSON i WYCHERLEY, 1972, p. 111). 
""̂  (CALZA, R., 1946, pp. 208-209; CCCA, III, núm. 365) 
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molt mes plástica i treballada, amb unes urpes molt desenvolupades (figs. 77 I 78), i, 

sobretot, en els flocs de les camas de rigos mes curts I curvats, treballats, 

básicament, amb trepan I no amb cisell com l'antorior (figs. 75 i 76). En aquest 

exemplar la pilastra semicircular reprodueix un fust de columna llis, i no té cap 

intenció de funcionar com a teló de fons ja que queda, prácticament, amagada peí 

eos del sátir. També és diferent el marbre, de Tassos i no del Proconés com 

l'anterior, cosa que afavoreix, encara que no impossibilita, la procedencia diferent de 

les dues peces**^. 

Així dones, tal com esmentarem mes endevant, s'ha de considerar a aquesta 

pega com una copia de l'antorior, importada seguramen do Cízic o els seus entorns, 

per tal de configurar aquesta espectacular entrada, pero en cap cas com dues peces 

idéntiques i de la mateixa má o taller. 

15.- Fris an¡malíst¡c*'^ 

alt. 0,33 m. 

all. 2,10 m. (conservats). 

mat. marbre itálic. 

data. darrer quart del s. II 

núm. inv. 162, Antiquarium Ostiense, Sala 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

No soluciona, pero, el saber si la copia és feta en context grec o la mateixa Ostia, ja que 
no és gens estranya la presencia de marbres d'arreu l'imperi. En aquest punt, haig d'agrair a 
Xavier Clop, del Laboratori de Prehistoria de la Universitat Autónoma de Barcelona, l'análisi 
de les mostres d'amdues estatúes. 
" " (CALZA, R., 1946. pp. 214-215; CCCA. III. núm. 375) 
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Fris allargat i fragmentat en tres parts de les quals dos coincideixen pero la 

tercera no, la qual cosa fa pensar que falten fragments, si bé deurien ser llisos. La 

part superior está fracturada en algún lloc, pero generalment reprodueix un tall recto. 

El fris té un perfil fonnant un angle recto, arrodonit en la part interior i sobre el que hi 

ha esculpits els animáis. En la part mes baixa del fris, a mena de llistó llis hi ha la 

següent inscripció: 

NVMINl ATTIS C CARTILIVS EVPLVS EX MONITV DEAE 

S'ha de teñir en compte que la inscripció sembla afegida, amb les paraules 

disposades en el llarg llistó molt separados i de desigual altura, per la qual cosa no 

seria estrany que el relleu fos reutilitzat, o, com a mínim, que la inscripció no fos 

planificada a rinici. 

De dreta a esquerra trobem represéntate un Ileó, un cérvol, una pantera, un 

ós o ossa, i un Ileó que tanca la composició. Tots dos lleons, mirant cap a la 

composició, I emmarcant-la, están tractats molt similarment I amb una clara jerarquía 

envers els altres animáis. Ambdós teñen uns cossos molt grossos i d'extremitats 

molt fortes, amb un gran cap coronat per una melena de grans rissos realgada per el 

característic clar-obscur provocat per la frequent utilització del trepan (figs. 81 i 84). 

El cérvol (fig. 81) está representat junt al primer Ileó, mirant-lo I amb una clara 

actitut amenazadora. Aquest está treballat també, de manera molt realista i plástica 

amb el cap sobressortin del pía de fons, en el que es conserven l'arrencament de la 

cornamenta. 
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La pantera (fig.82) está representada mirant cap a la seva esquen-a i en una 

actitud d'espectativa. En aquest cas el eos está mes insínuat peis volums i les 

formes que no pas peis detalls de la musculatura, tal com passa amb els anteriors. 

Tanmateix, s'ha de destacar un cert énfasi en les mamelles, no massa grosses pero 

piones. 

Finalment l'ós (fig.83), o ossa, és l'animal menys treballaL Les proporcions 

son inferiors a la deis altres i té un cap massa gros en un eos forga petit. També el 

treball és molt senzill i pía, a excepció del cap que sobresurt Ileugerament. 

En aquest fris és de suposar que la presencia deis animáis no és aleatoria 

sino que está planificada. Els dos lleons venen a representar l'animal que sempre 

acompanya a Cíbele. En aquest sentit, aquest és l'animal mes ferotge i el seu 

control per par part de la deessa implica, implícitament, la submissió de totes les 

feres. En aquest cas la seva preponderancia jerárquica és clara. Tanmateix, també 

podrien anar associats a Atis, ja que son elemens solars tal com ho és el jove déu. 

Contrariament, el cérvol és un animal lunar, que aquí se'ns presenta sotmés peí 

lleó"® .̂ També, pero, és un animal que surt representat en la numismática asiática i 

que era consagrat a la Gran Mare i a Artemis''"'. 

La pantera podria teñir una doble significado, ja que és un animal associat a 

Dionís, com ho son els déus Pan, i per tant, també, Atis. Tanmateix, en aquest cas 

Aquesta simbologia de la llum vencent a la foscor es pot trobar ámpliament representada 
en els sarcófags romans, on és corrent el motiu del Ileó devorant un cérvol. 
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podría anar vincuiat a la figura de Gíbele, ja que aquesta fou alletada per una 

pantera"^^ tal com ho podrían indicar els pits plens del nostre exemplar. 

Finalment l'ós, o mes probablement l'ossa, podría representar a la mateixa 

Gíbele, ja que és un dar representant del matriarcat*^^, representat també per la 

deessa. Així no és ínfrequent aquesta simbologia associant a la deessa amb l'ossa a 

santuarís asiátics"^^, o en la mateixa astrologia on la constelacíó de l'Ossa major se 

l'anomenava, també, la má de Rea"®*. 

D'aquesta simbologia sembla desprendre's que el frís aniria mes associat a la 

deessa que no pas a Atis, pero aquesta interpretado es perfectament factible en la 

ínterpretació general del programa iconográfic. 

16.- ESCULTURA DE VENUS GE/VETR/X*" 

alt. 1,03 m. 

mat. marbre itálic. 

data. darrer quart del s. II 

núm. ínv. 166, Antiquaríum Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

«°(CALZA,R., 1946, p. 214). 
(Diodor, III, 58). 
(Lludá,, De dea Syría, 41; Apuleu, Met, XI, 8). 
Així a prop d'Efes es va trobar un relleu on es pot veure a Cíbele entre dos ossos (CCCA, 

I, núm. 609). 
(Estrabó, 12, 575). 
(CALZA, R., 1946. pp. 225-226; CCCA,III, núm. 367). 
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Representado de Venus Genetríx (fig.85). Li manquen l'avantbra? esquen-e, 

el ñas i part de les arestes de Vstephane. Está disposada sobre un pedestal quadrat 

on hi ha la següent inscripció: 

C(a¡us) CARTILIVS EVPLVS D(onum) D(edit) 

Aquesta és una variant tardana de la Venus Genetríx ja comentada. En 

aquest cas, va totalment vestida, és a dir no ensenya el pit esquen-e, I va coronada 

per una Stephane. Aquesta diadema té forma de corona, amb cinc arestes unides 

per depressions cóncavas, un tipus d'stephane no massa corrent, pero tampoc alié a 

la representado de Venus*^®. El cabell, trebaliat en volums i sense utilitzar el trepan, 

va ondulada i pesadament del centre del front fins al clatell d'on li cau solt, molt 

característic de l'heí.lenisme tarda. La cara també té connotacíons hel.lenístiques, 

concretament de Pérgam, cosa que es pot veure en els ulls enfonsats i de mirada 

triste i patética. El reste de la figura és semblant al prototipus, amb el eos recolzat en 

la cama esquerra, cosa que li permet blincar molt la cintura, i recobert, totalment, per 

una túnica fins ais peus. Com l'original aquesta mostra perfectament el eos de sota, 

si bé els resultats no son massa aeurats ja que els plecs i arrugues son forga dures i, 

sense amagar res, perd forga la sensualitat que tenien, per exemple, les dues 

escultures comentades anteriorment. Amb la ma dreta es retira la capa que li cau 

per l'esquena fins al brag esquerre, on está recollida entorn el brag esquerre. 

Aquesta capa no te massa profunditat, ja que frontalment els plecs son mes 

En un cap de Venus de Kourion es pot veure una diadema semblant, si bé amb mes 
arestes. Altres Venus Genetríx porten stephane, com un exemple d'Antaya, encara que 
lleugerament diferent del nostre cas (LIMC, Aphrodite, núms. 254 i 14) 
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dibuixats que escolpits i posteriorment, malgrat estar aquests insinuats, és totalment 

plana, cosa que indicarla que anava recolzada contra un mur. 

17.- Escultura de Ceres-Fortuna*^^ 

alt. 0,85 m. 

mat. marbre Itálic. 

data. fináis del s. l-principis del s. II. 

núm. ¡nv. 171 (Ostia), 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Escultura femenina vestida (fig.87). Li manquen el ñas, el brag dret i 

Tesquorre a l'altura de l'avantbrag, que anirien, ambdos, incrustats. També té petits 

trencaments en la barbeta, cabell i arestes del vestit. El cap,encaixat, porta un 

elaborat pentinat simétric que, del centre, queda recollit a la nuca d'on cau en 

rinxols i va coronat amb una senzilla stephane anul.lar. La cara, forga plena, 

presenta uns ulls lleugerament enfonsats així com uns llavis molt carnosos. La 

figura, recolzada sobre el peu esquerra, va vestida amb un llarg quitó lligat sota el 

pit. Per sota d'aquest porta, entorn del tors, un himató, que, frontalment, presenta un 

tall trapezoidal fins al brag esquerre on es troba recollit i d'on li cau fins al sol amb 

uns plecs molt marcats que serveixen per aguantar l'escultura. El treball, molt 

acurat, presenta uns acabats molt fins i un treball de la roba molt plástic, amb un 

gran joc de llums I ombres. 

(CALZA, R., 1946, p.227; CCCA.III, núm. 368). 
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L'escultura presenta una base circular, segurament retallada a posteriori, per 

tal d'anar a encaixar en una base quadrangular. En aquest sentit cal teñir en compte 

l'ecultura d'Apol.lo-Atis (inv. esc. núm. 19) que, sense conservar la part inferior, li va 

ser adjuntada una base quadrada amb una depressió circular en la seva part 

superior^®* (figs. 89 i 95). Probablement, aquesta base portaria inserida la nostra 

escultura, i no l'anterior, cosa que ens Indicaría que {'escultura sería reutilitzada i no 

feta expressament com les altres. Aquesta base presenta la següent inscrípció: 

C(aius) CARTILIVS EVPLVS/EX MONITV DEAE D(onum) D(ed¡t) 

Aquesta escultura, malgrat no conservar cap atribut, segurament 

representaría a Ceres-Fortuna amb el com de l'abundáncia, avui dia perdut, en la 

má esquerra. L'escultura sembla reproduir el tipus de la Fortuna anomenada del 

Braccio Nuovo, que es caracterítza per aquesta disposició de ^himató*®^ Tanmateix 

en el nostre cas no porta el cap velat, segurament perqué anava inserit, el joc 

d'arrugues és semblant, pero no idéntic, igual que passa amb la caiguda del vestit I, 

al haver perdut el brag dret, no es conserva cap rastre del timó, tot i que per 

l'arrancament del brag s'insinua una postura idéntica. 

En l'últim capítol es comentará la seva ínclusió i significat dins del programa 

iconográfic. 

L'associació d'aquesta base amb l'escultura d'Apol.lo-Atis ve determinada, segurament, 
per causa de l'exposició de les peces, donat que. en perdre la part inferior, no té un 
sosteniment propi, tal com passa amb la de Ceres-Fortuna. 

(LIMC, Fortuna, núm. 16). 
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18.- Escultura d'un brau' 

alt. 0,75 m. 

all. 0,58 m. 

mat. marbre blanc itálic. 

data. dan-er quart del s. II. 

núm. Inv. 164, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Representació d'un brau (fig.92) dret i amb el cap Ileugerament blincat cap a 

la dreta. Li manquen part de l'orella dreta, banyes i morro, així com algún raig de 

l'ostol i la part mitjana de les camas davanteres. Sota la part inferior del brau hi ha 

un trono d'arbre per tal de sostenir el pos de l'escultura. L'animal s'aixeca sobre una 

base rectangular on, en la part frontal, hi ha la seguent inscripció: 

C(aius) CARTILIVS EVPLVS D(onum) D(edit) 

El cap, de proporcions molt sobérvies, está trebaliat molt acuradament, 

sobretot els rigos de cabell sobre oís ulls. Entre les banyes hi ha un disc dins del 

qual hi ha escolpit un estol. El eos és també de proporcions molt robustos i llis, a 

excepció de la poli que li penja del coll, treballada amb molt naturalismo i unes 

arrugues molt marcades. 

La representació de braus és molt corrent en l'art romá^ \ especialment els 

salvatges en representacions circences o religioses. D'aquestes últimos destaca 

5° ° (CALZA, R., 1946, pp.213-214; CCCA,III, núm. 369). 
(TOYNBEE, 1973. pp. 149-152). 
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especialment aquest animal entre les religions animáis, així, és molt con-ent veure'l 

Iluitant contra Mitra, o en la religió metróaca representat en els altars taurobólics^^ 

Tanmateix, les seves representacions son justificados per la seva aparició en un 

mito o com a objecte d'un sacrifici. En aquest cas, potser exepcional, el brau 

representa una interpretació cósmica del propi Atis, ja que és el símbol zodiacal de 

la primavera representada en el mateix déu, tal com es desenvolupará mes 

endevant. 

19.- Representació d'Atis-Apolo*°' 

alt. 0,61 m. 

mat. marbre gris Itálic. 

data. darrer quart del s. II. 

núm. inv. 168, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Representació d'Apol.lo recolzat contra un trípode (fig.93). Li manquen el cap, 

que anava inserit, el brag dret a l'altura del colze, la ma esquerra, l'extrem del 

pedum, part de Yomphalos, així com del trípode I la serp Pitó, així com tota la part 

inferior a l'altura deis turmells. Actualment está reconstmit amb una base que 

segurament pertany a la representació de Fortuna-Cores (inv. esc. núm. 17) (figs. 89 

195). 

Un recull exaustiu es pot trobar a (CCCA, I-VI; DUTHOY, 1969). 
(CALZA, R., 1946, pp.220-221; CCCA,III, núm. 373). 
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El déu es troba dret pero recolzat contra un trípode amb el brag esquerro en 

el que hi porta un pedum. El pes queda recolzat en la cama dreta, de manera que 

l'esquerra queda exonerada i flexionada cap a davant. Está representat nu a 

exepció d'una capa Iligada entorn del coll que, caient per darrera l'esquena, li creua 

díagonalment per davant de les cames just per sota deis genitals, que queden 

exposats, pero per sobre del genoll esquerra. Del trípode, molt malmés, solament en 

queda la pota a tocar la draperia, formant una masa sólida que serveix per sostenir 

l'escultura. En la conca del trípode hí ha un bloc arrodonit, molt malmés, que 

segurament s'ha d'interpretar com a Vomphalos, si bé no es pot determinar amb 

seguretat. A l'entorn del trípode, també molt fragmentada, hi ha una serp que puja 

sinuosament fins al pedum, que sembla mossegar. 

L'execució de l'obra és molt freda ¡ formal. El eos, extremadament mórbid, 

está trebaliat d'una manera amanerada i falta de vitalitat, amb una musculatura amb 

prou feines insinuada. Igualment la roba manté del mateix distanciament, trebaliat 

principalment en volums i amb unes arestes molt poc definidos. Tot aixó , pero, es fa 

especialment evident en els accessoris, amb uns detalls reduTts al mínim. 

Aquesta escultura sembla ser una adaptado de l'ApoI.lo anomenat tipus 

Cirene^ del qual imita tant la postura general, recolzat I amb el eos flexionat, com 

del ritme del drapejat. Tanmateix , té algunos particuralitats precises que el 

diferecien. La mes destacada és la disposició del brag dret, abaixat i no aixecat 

sobre el cap. Aquesta variado, no és massa corrent en l'escultura, pero, sí ho és en 
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les gemes ja que és forga reproduida. En aqüestes Apol.lo sosté amb la ma dreta un 

ram de llorer*°^ Tampoc és gaire con-ent que la capa 11 passi per sobre del genoll en 

lloc de cobrir la cama. 

L'element mes destacat, pero, és la inclusió, en aquesta imatge, tant típica 

d'Apol.lo, del pedum. Aquest element, origínari en l'escultura, és el que detemriína 

l'assocíació sincrética amb Atis i l'element que el fa totalment original. Tanmateix 

aquest sincretisme no és estrany en el cuite de Gíbe le^ i, espeeialment, en el 

nostre cas en que es converteix en garant del rite d'iniciació, tal com explicarem mes 

endevant. 

20.- Representació d'un p¡"^ 

ait. 0,91 m. 

mat. marbre blanc itálic. 

data. darrer quart del s. II. 

núm. ¡nv. 172, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Representació d'un pi, de trono curt i gruixut amb un fullam reduit del qual 

destaquen unes grans pinyes (fig.97). Entorn del trono hi ha enroscada una serp. Li 

^ Atribuit a Timarchides (BECATTI, 1936, pp. 111-132). 
Hi ha diferents representacions d'aquest Apol.lo, ja sigui totalment nu o semi-nu i amb la 

mateixa postura, o bé invertida simétricament. També pot variar l'element recolzador, que 
pot ser, una columna, una lira o el mateix trípode. En qualsevol cas la postura és sempre la 
mateixa, així com la branca de llorer (LIMC, Apollon/Apollo, núms. 184, 186, 188, 189, 202 i 
204). 
^ (GRAILLOT, 1912, pp. 26-30). 
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manca el cap de la serp, que aniria incís, així com diversos trencaments en el fullam 

i la base del trono. En la base hi ha la seguent Inscripció: 

ATTISACRVM/C(aius) CARTILIVS EVPLV(s)/EXMONITVDEAE 

Aquest és un motiu iconográfic no gaire freqüent que ve a representar l'arbre 

de la v ida^^ En aquest sentit el p¡ és una representació del creixent llunar, símbol 

del traspás celestial^^, i, per tant, dins l'art funerari, de la ímmortalitat. Així, Atis 

mateix és identificat amb el pi, ja que a la mort d'aquest va ser convertit en aquest 

arbre. La serp enroscada en el seu trono simbolitzarien les forces ctóniques que 

possibiliten aquest fet, albora que la disposició espiral d'aquest animal representa el 

propi temps sense inici ni final. 

Si bé el pi és molt frequént en les representacions metróaques, ja sigui sol o 

bé amb diversos elements d'aquest culto penjats, i especialment en els altars 

taurobólics, no ho és tant aquesta mena de representació concreta, de la qual 

solament en coneixem un altre paral.lel"". Tanmateix aquesta mena de 

representacions no és exclusiva d'aquest culto, ja que el podem trobar, també, en el 

cuite de S a b a z i " \ per la qual cosa és de suposar que deu ser un motiu iconográfic 

(CALZA. R., 1946, pp.220-221; CCCA,III, núm. 373). 
5 ° " (VERMASSEREN, 1966, p. 29). 

(CUMONT, 1942, p. 219). 
" ° (CCCA, VI, núm. 446). 
5 " Concretament, la placa de Sabazi trobada a Empúries representa, en relleu, una 
iconografía i plantejament idéntic (TREMOLEDA, 1998 pp. 32-40). Si la datació d'aquesta 
placa és, efectivament, augustal reforgaria la Idea de la ídenpendéncía d'aquest motiu 
respecte al cuite concret d'Atis, ja que la diferencia cronológica és considerable. 
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de tipus oriental generalitzat*". En qualsevol cas, rexcepcionalitat d'aquest exemplar 

és la seva factura exempta, ja que és l'únic exemple conservat escultóric i no en 

relleu. 

21.- Representació d'un coribant"' 

alt. 0,96 m. 

mat. marbre goc "grechetto". 

data. dan-er quart del s. II. 

núm. inv. 167, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig del 1940. 

Representació d'una figura armada amb case i escut en acoló d'avangar o 

bailar (flg.98). Lí manquen la part dreta de l'escut, les extremitats d'amdós peus, el 

bra? dret per sota de la mániga curta i la punta del ñas. També te potitos rotures en 

el drapejat i escut i falta part de la base, on hi ha la següent inscripció: 

C(aius) CARTIUV[S D(onum) D(edit)J 

La figura representa a un personatge jove vestit amb una túnica curta, 

paludamentum, i botes altes, embades, decorades amb protomos de Ileó. El rostro 

és jove i barbamee, d'influéneles hel.lenístiques"*, i amb una llarga caballera rigada i 

coberta per un case de tipus átie. En el brag esquerre porta un petit escut circular. 

Semblants motius es poden trobar relacionats amb Men o Dionis (SFAMENI 
GASPARRO, 1985, p. 100) 

(CALZA, R., 1946, pp.217-218;PICARD, 1956, pp. 84-86; CCCA,III, núm. 377). 
Especialment la mirada, d'ulls molt aprofondits que denota una clara infléncia d'Escopes. 
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clipeus, i en el dret portarla, segurament, una espasa o una llanga. El cabell está 

trebaliat sobretot en volum, presentant únicament en la decoració del case i'us del 

trepan. L'estil és académic pero molt ben acurat, amb un treball del drapejat molt 

eficás, espeeialment alhora d'aconseguir la sensaeió de moviment. És segurament, 

pero, aquest últim aspeóte el mes controvertit, ja que la figura dona la sensaeió 

d'avangar, amb la cama dreta aixecada visiblement, mentre que el drapejat, 

espeeialment en la part inferior del eos, denota un moviment molt mes actiu. A la 

part posterior hi ha un tronc d'arbre, forga gros, parcialment eobert per el 

paludamentum, que fa pensar en un plantejament frontal de l'escultura, 

espeeialment efectiu si aquesta va dintre d'un nínxol tal com l'hem restituit^^^. 

Segons Raisa Calza^^® aquesta figura s'ha d'interpretar com un Mart. En 

aquest sentit el déu estaría representat com a amant i company de Venus mes que 

no pas com a déu de la guerra i la seva presencia en el Campo della Magna Mater 

no seria excepcional ja que hi ha la constancia de la donado d'una estatua d'argent, 

d'aquest, per part deis dendrophorí (inv. ep. núm. 4). 

Tanmateix, aquesta interpretació no es pot sostenir. Prímerament el context 

díns del programa iconográfic de fináis del s. II no té sentit, ja que les nombroses 

representacions de Venus a que aquesta autora al.ludeíx son d'un programa 

Veure el capítol sobre el programa iconográfic. 
(CALZA, R., 1946, p. 218; SQUARCIAPINO, 1962, p. 11). 
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iconográfic anterior. Pero mes discutible és la seva iconografía, tal com va fer notar 

Ch . P ica rd "^ 

La representació de Mart com a jove no és gens estranya en un context grec 

pero si en el roma, així com ho és el fet d'anar vestit amb túnica curta i no amb 

amnadura o el nu heroitzat. Igualment, mes Inexplicable és el seu moviment 

d'avangar reforgat per l'ondulació del seu ropatge que R. Calza atribueix a l'acció del 

vent. En reaíitat aquesta seria la representació d'un Coribant, una figura plenament 

integrada en la iconografía metróaca i que s'escau plenament a la nostra figura si es 

restítueíx una espasa o una llanga en la ma dreta, avui dia perduda. Precisament, el 

moviment violent és una de les caracteristiques d'aquests personatges, tal com 

podem veurel's en la pátera de Parabiagio"®, entre molts d'altres. Tanmateix, 

aquestos representacions presenten una postura molt mes violenta, amb els 

Coribants girant sobre la cintura i amb el brag aixecat en actitud de colpejar l'escut. 

En el nostre cas el moviment, si bé ínsínuant violencia, és molt mes pausat, 

princípalment peí brag dret, baíxat i no algaL Una posible explícació d'aquest fet el 

podem trobar en la propia concepció do la figura en tres dimensions i treballada en 

marbre, de manera que és molt mes toncada en relació ais relleus.Un exemple ciar 

d'aixó el podem trobar en els acroteris del temple de Cíbele representats en \'Ara 

Pietatis de la Vil.la Medici^^^ on, malgrat ser un relleu, representen figures 

origináriament exemptes i a on podem veure com l'actitud és la mateixa que la de la 

nostra escultura, és a dir, en acció d'avangar pero amb la part inferior de la 

(PICARD, 1956, pp. 84-86). 
(MUSSO, 1983, p. 24) on s'analitza, també, aquest tipus iconográfic. 

182 



vestidures onejant al vent. Així dones seria el mitjá, exempt o en relleu, el que 

determinaria la iconografia de la postura que, en el nostre cas, estaria accentuada 

peí maro arquitectónic del nínxol que reforgaria la ímpressió d'aquest moviment cap 

endavant (fig.99). 

22.- Atisjacent'^" 

alt. 1,12 m. 

all. 1.60 m. 

ampl. 0,60 m. 

mat. marbre grec, segurament proconés. 

data. época d'Adriá. 

núm. inv. 10785 (Museu Latera). 

troballa. trobada el 27 de gener del 1869. 

Escultura d'Atis (fig.11) ajegut sobre un fons rocós en el que hi ha la següent 

ínscripció: 

NVMINIATTIS. C(a¡us) CARTILVS EX MONITU DEA^^' 

(CCCA, III, núm. 2) En aquest cas semblen portar llanga. 
=2° (VISCONTI, 1869. 224-239; CUMONT. 1905. p. 66; CALZA. R., 1946, pp.216-217; 
SQUARCIAPINO, 1962. pp. 10; HELBIG I*. núm. 1153; VERMASSEREN. 1977. pp. 35-36; 
CCCA.III. núm. 394). 

La ínscripció va ser feta en un moment posterior en el qual es va repicar una part del Hit 
rocós. Aixó es pot evidenciar en els marges irregulars del pía on s'hi van inscriure les lletres. 
fet que ressalta forga respecte a la excel.lent qualitat de l'obra i que explicaria la diferencia 
cronológica entre l'execució de l'obra i el donant. Aetualment les lletres conserven part de la 
seva pátina vermella. 
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Li manca un deis extrems del creixent llunar I la punta de les dues espigues 

que en el moment de la seva descoberta conservaven part de la seva policromía 

daurada. V a ser trobat fora del Attideion, amagat juntament a la Venus de bronze i la 

cista de Modius Maximus, sota un porticat proper. 

La imatge representa a un jove ajegut de manera índolent i sobre la seva 

cama esquerra sobre un Hit rocós que recorda vagament un triclini i recolzat sobre 

una testa barbada a mena de respatllera. El personatge va totalment nu a exepció 

d'una clámide Iligada per sobre el pit, per mitjá d'una fíbula circular, que II cau per 

sobre les espatlles i el Hit rocós fins a la part inferior de les cames que cobreix 

totalment i unes sandalias cobertes, a excepcló deis dlts, en els peus que 

sobresurten per sota la capa. La seva nuesa permet observar la manca de genitals 

(fig. 104), tant masculins com femenins, per la qual cosa s'ha de considerar mes 

asexuat que no pas efemitat^^. En la má dreta, recolzada sobre la cintura porta un 

ram de magranes, i espigues de les que pengen un pároli d'infulae, mentre que amb 

l'esquerra sosté un pedum recolzat en l'espatlla esquen-a. En el cap porta una cinta 

Iligada sobre el front, que 11 cau per sobre la nuca I va cobert per una corona floral, 

on s'hi poden veure diversos fruits com pomes, magranes, raim I fígues, que 

encérela un barret frigi. Entorn d'aquest resten les Incísions on hi anaven inserits 

cinc raigs solars metál.lics, avui dia perduts, i sobre el barret un creixent llunar del 

que sorgelxen dues espigues de blat (figs. 102 ¡ 103). 

(CCCA, III, p. 123). 
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Estiísticament la figura ens remet a l'escola neo-ática d'época d'Adriá. En 

aquesta época, els esquemes i motius son plenament classicistes, pero a través 

d'un llenguatge expressiu aclássic"^ tal com podem veure en aquest cas. Així, 

podem veure com la llarga tradició ática queda, en certa manera, sofocada per una 

exuberant ornamentado amb uns resultats mes suntuosos i rítmics que es 

desprenen de la característica estática clássica. És un classicísme d'una plástica 

ombrívola i sentimental que accentua la tradició intimista del dar-obscur d'époques 

precedents utilitzant, de manera freqüent, el trepan que permet uns resultats mes 

cromátics alhora que rítmics. 

Aqüestes característiques es poden veure plenament reflectídes en aquesta 

escultura. Per un cantó podem veure com la postura está clarament Inspirada en les 

representacions fluvials, amb modeis efébics, de tradició hel.Ienístíca, per l'altre, els 

rostres, de profundes arreis clássiques, mes jove i tou en Atis, característic del s. IV 

a . C , i de clara inspirado fídíaca el barbat. Serán, pero, les característiques formáis 

les que permeteran datar-lo. Així, l'ornamentadó abans esmentada és espeeialment 

exuberant en aquest cas, sobretot en els detalls. 

Els cabells, que del front van a parar, amb diferents flocs, al clatell, on queden 

recollíts amb un monyo, están císellats en unes sinuosos ondulacions dobles amb un 

resultat molt ben aconseguit, espeeialment en els dos grans rínxols que li cauen des 

d'el monyo fins a les espatlles o en els petits rínxols, treballats en trepan, que li 

cobreixen les orelles. Pero on millor es pot apreciar aquest us del trepan és en el 

(TRAVERSARI, 1968, p. 51). 
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tractament deis detalls floráis, tant al ram de la má dreta com en la corona, on la 

perfecta utilitzaeíó del trepan aconsegueíx un efeete de clar-obscur espectacular 

aportant un element eromátie inaudít. Igualment, pero amb uns altres resultats, el 

treball deis cabells del rostre barbat aconsegueixen un efecto de gran volum i 

esponjositat. 

Un altre element característic de l'época será l'aceentuada morbidesa de l'Atis 

present tant en el rostre, amb una boca patita pero camosa i unes faecions poc 

marcados, a exepció del ñas, com en el eos, molt tou i amb una musculatura sense 

definir (fig.101). Aquest efeete, en certa manera característic de l'estil de l'época és 

exagerat en aquest cas per buscar un efeete de joventud i asexualitat"* albora. 

Tanmateix, l'element mes destacat d'aquesta escultura és la seva complexa 

ínterpretació iconográfica, que será discutida oportunament mes endavant. 

23.- Dionís-Atis-Cíbele"'' 

alt. 1,16 m. 

mat. marbre itálic. 

data. darrer quart del s. II 

núm. Inv. 161, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig de 1940. 

Novament, ens resistim a utilitzar el terme d'efeminat ja que creiem que no és corréete en 
el context mitológic i interpretatiu, encara que, efectivament, ho sigui a un nivell purament 
formal. 

(CALZA. R.. 1946, pp.218-219; VERMASSEREN, 1977. p.30; CCCA,III, núm. 383). 
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Escultura de Dionís-Atis-Cíbele (fig. 106) assegut sobre un Ileó. Li manquen 

la ma esquen-a, el brag dret a partir del colze, el peu dret i la punta del ban-et. Al Ileó 

li manquen les quatre potes a partir de mitja altura. En la base h¡ ha la següent 

inscripció: 

C(aius) CARTILIVS EVPLVS/EXMONITU DEAE D(onum) D(edit) 

La figura és forga controvertida per la seva representació. Així Raisa Calza 

rinterpreta com un Atis-Dionís, mentre que Vermasseren únicament com a Atis. Tots 

dos rinterpreten com un Atis vestit de dona, pero no teñen en considerado que el 

eos sota aqüestes vestidures és, efectivament, femení tal com es pot veure en els 

grans malucs i els plts, Inslnuats per la roba. El principal motiu de controversia és el 

cap representant a Atis amb barret frigî ^e Tanmateix, no és una dona ja que el 

rostro és masculí, i amb unes proporcions forga mes grans que la resta del eos. 

Finalment, un tercer element a teñir en compte és el pentinat, de llargs cabells 

recollits en un monyo i la corona de pámpols que sembla inslnuar-se, a mes de la 

petita nébride sobre les faldilles. D'aquest fet es poden despendre una triple 

Identificado del personatge, associant aspectos de Cíbele, Atis i Dionís en un 

elaborat sincretismo a nivell conceptual, encara que no tant en la seva representació 

física. 

Representa, dones una imatge femenina vestida amb un quitó llarg, lligat sota 

els pits, coberta sobre l'espatlla i brag esquerre per un mantell que per darrera 
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l'esquena reposa finalment sobre la falda. El pit esquen-e I part Inferior del eos 

semblen estar coberts per una petita nebride, element que va pennetre la seva 

identificació amb Dionís, encara que aquest no és un element alié a Cíbele, ja que el 

seu cuite té importants elements cedíts peí de Dionís"^. El treball d'aquests ropatges 

és forga esquemátic, ja que está elaborat a base de volums amb les arrugues, 

básicament, marcades per incisions. 

Dos elements sobresurten de la baixa qualitat general de la escultura, com 

son ambdós caps, el d'Atis i el del Ileó. El primer, que també sembla femení, té un 

rostro forga pie, una boca petita ¡ carnosa, i uns ulls enfonsats de clares influencies 

del'escola de Pérgam. Mes problemes representa el cabell, fet de grans flocs, 

somerament treballats i amb un us moderat de trepan. L'altre element és el cap del 

Ileó amb una cabellera de grans flocs que li confereixen un volum espectacular 

(fig.108). Aquesta, segurament durant el segle III, va ser retocada, o agregada, amb 

el trepan, aconseguint un marcat efecte de clar-obscur que dona molta vívese al 

conjunt. 

La figura reprén un deis modeis mes característics de Cíbele, on es mostra a 

la deessa asseguda de cantó sobre un Ileó. D'aquest model es pot trobar una única 

representació de grans proporcions a la Villa Dona Pamphilf^^ pero, en reaíitat. 

Ja hi ha alguna imatge d'Atis assegut sobre un Ileó, pero en aquests casos es reconeíx 
perfectament tant peí eos masculí com per anar vestit a la manera oriental (CCCA, V, núm. 
12). 

(VERMASSEREN, 1966, p. 30 n.1). 
" 3 (PALMA, 1976, pp. 141-147) en aquest cas sobre un Ileó rampant. Antigament es 
pensava que no fos la figura originaria del Círc Máxim, pero actualment se sap amb 
seguretat que prové de Nettuno (Laci). 
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aquest, és una reproducció de la figura original que anava disposada sobre la spina 

central del Gire Máxim, tal com es pot veure en moltes reproduccions d'aquest^^, 

pero també adopta modeis del mateix Atis o Dionís, en aquest cas assegut sobre 

una pantera. 

24.- Estatueta d'Atis ajagut"° 

alt. 0,34 m. 

all. 0,49 m. 

mat. marbre itálic groguenc. 

data. darrer quart del s. II principis del s. III. 

núm. inv. 173, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig de 1940. 

Petita representació d'Atis ajagut. Li manquen el brag dret, la punta del barret 

i la del peu dret (fig.109). En aquesta figura podem veure al jove déu guarnit amb la 

típica vestimenta oriental, és a dir, barret frigí, capa Iligada amb una fíbula circular 

sobre l'espatila dreta, túnica curta de mánigues llargues, calces llargues i sandaiies 

tencades, tal com se l'acostuma a representar. IVlés excepcional és la seva postura, 

ajaguda sobre un fons rocós, recolzat sobre el brag esquerra í amb les cames 

encreuades que no és gens corrent en la iconografia d'Atis ja que solament se'n 

conserven peques representacions, I sempre assocíades a la seva eviraeió®^\ 

Per exemple el mosaic del circ de Can Pau Birol de Girona (NOLLA ef alH, 1993). 
(CALZA, R., 1946, p.217; CCCA.III, núm. 378). 
(VERMASSEREN, 1966, pp. 32-33). 
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D'entre aquests, n'hi ha dos a Ostia, un relleu (inv, esc, núm, 26) i la propia 

escultura de cuite, ja comentada (inv, esc. núm. 22) que sembla reproduir, 

Així dones en aquest cas se'ns presenta al Jove déu com un pastor ajagut, 

mes que no pas relacionat amb l'eviració própiament dita, envoltat de diferents 

Instruments musicals relacionats amb la vida bucólica pastoril i el cuite metróac. Així 

la má esquen-a reposa sobre una syrínx, davant de la qual hi ha un aulos, I, en. els 

seus peus, un parell de címbals (figs. 110 i 111). S'ha de destacar també la 

presencia, sobre el fons rocós, d'un objecte arrodonit, no gaire ben consen/at, que 

podría ser una pinya. En aquest sentit, vindria a símbolitzar el pi en que es convertirá 

Atis després de la seva mort i que és molt corrent en les representacions ajagudes 

d'Atis, espeeialment en els relleus. 

Estilisticament la pega és d'una elaborado forga tosca ¡ ordinaria, amb una 

figura desproporcionada i uns detalls poc treballats i simplífícats. Destaca únicament, 

com a element mes elaborat el cap, amb uns cabells treballats profusament amb el 

trepan, sí bé sense aconseguír un efecte de clar-obscur i el rostre del que destaquen 

uns grans ulls, desproporcionats amb l'iris ben marcat. 

La poca quaiitat de la pega , juntament amb la postura, inspirada en la 

escultura abans citada, fa pensar que seria un petit ex-vot, inspirat en la estatua de 

cuite i de producció local. 
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25.- Escultura d'Atis pastor^ 

alt. 0.72 m. 

mat. marbre itálic groguenc. 

data. dan-er quart del s. II principis del s. III. 

núm. Inv. 170. Antiquarium Ostiense. Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig de 1940. 

Representació d'Atis assegut sobre una roca (fig.112). Li manquen ambdós 

bragos a partir del colze. les dues cames per sota deis genolls. a exepció de part 

deis peus. i la part inferior del pedum. Presenta també moltes rotures en tota la 

superficie. 

En aquesta escultura es pot veure al jove déu vestit a la manera oriental, tal 

com l'escultura anterior, assegut sobre un fons rocós retaliat a mena de tro i sobre 

un terreny irregular. A cada cantó deis peus d'aquest tro hi ha dos animáis 

quadrúpedes. de dimenslons reduTdes que podrien ser gossos o ovelles (o un de 

cada). 

Aquesta imatge ha estat interpretada per Raisa Calza com al pastor diví 

assegut en una cátedra. En realitat aquesta és una de les representacions mes 

comunes dins la iconografía d'Atis. especialment en petits ex-vots de terracota"^, 

essent. aquesta, l'únic exemplar conegut en marbre. Totes teñen la mateixa 

"2 (CALZA, R.. 1946, pp.222-223; VERMASSEREN, 1966, p.18; CCCA,III, núm. 382). 
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disposició, generaiment, amb els mateixos animáis i, nomnalment, amb una syrínx a 

la má esquerra, que en aquest cas se l'hi ha de restituir. Tanmateix aquesta té 

alguns elements que la fan exepcional, a part del propi medi, el marbre i les 

dimensions. Així el fons rocós en forma de tron i amb els dos animáis disposats un a 

cada cantó d'aquest, creiem que s'han d'interpretar com la reelaboració del model 

iconográfic mes característic de Cíbele, asseguda en un tro I amb dos lleons laterals, 

adaptat a la figura d'Atis. En aquest sentit, sí bé per una altre vía, creiem corréete la 

interpretació de R. Calza de presentar Atis com a senyor deis animáis, sempre des 

d'una perspectiva pastoril. 

Estilisticament, l'escultura és de baixa quaiitat, ja que está concebuda, 

básicament, en volums, característica que queda reflectida en un resultat 

excessivament massís. Així podem veure com el cabell I, sobretot, la roba están 

treballats d'una manera totalment freda I antipersonal, limitant-se, l'escultor, a 

dísposar la draperia d'una manera totalment estandaritzada, fet espeeialment 

evident en la part frontal de la capa, i no massa natural. En cap cas es pot 

considerar aquesta escultura com una obra exepcional, ni tan sois acceptable i que, 

com altres casos esmentats más amunt, deu ser el resultat d'un taller local que en 

aquest cas ha reproduTt en pedra un model molt corrent d'exvot. 

®̂  Hi ha tota una tipología de fins a 10 variants, feta segons les troballes iniciáis d'Olinte, 
recollides a (VERMASSEREN, 1966, pp. 19-20). 
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26.- Relleu amb la mort d'Atis. 

alt. 0,75 m. 

all. 0,85 m. 

mat. marbre itálic. 

data. s. III. 

núm. ¡nv. 163, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig de 1940. 

Relleu on es representa la mort d'Atis (fig.114). Només presenta algún petit 

trencament en la seva part superior. 

En aquest relleu es pot veure, sobre un fons triangular, al jove déu durant 

l'agonia de la seva mort per desagnació. Atis és representat estirat a térra, amb les 

cames juntes pero obertes a l'altura deis genolls, el brag esquerro estirat sobre el sol 

i portant un pedum, el dret flexionat rera el cap i recolzant les espatlles contra un pi. 

Va vestit amb la seva característica vestimenta oriental, aquest cop, pero, sense 

capa. Entre les cames se 11 poden veure els testicles emasculats i la falg que utilitzá, 

essent aquesta la única representació explícita d'aquesta acció. 

El personatge jau contra un fons rocós de forma triangular i es recolza contra 

un pi que presenta, en el cantó contrarí, una altre imatge d'Atis, de dimensions molt 

mes reduides on el podem veure dret, amb els bragos sobre el pít í les cames 

encreuades , vestit també de manera oriental i capa (fig.115). A la part inferior del 

^ (CALZA, R., 1946, p. 223; VERMASSEREN, 1966, p.35; CCCA,III. núm. 384). 
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relleu, també ajaguts sobre la roca podem veure de dreta a esquerra, una cabra, un 

gall, una vaca I un brau, els tres primers mirant cap a Atis I l'últim mirant al ten-a. 

Entre la vaca i el brau hi ha esculpit sobre el fons rocós, pero fomiant part d'aquest, 

un rostro barbat de llargs cabells disposats radialment (figs.116 1117). 

L'escena representa, evidentment, la passió d'Atis a la vora del riu Gallus, 

representat aquí amb el rostre barbat de cabells ondulats i sinuosos. El jove déu el 

podem veure durant la seva mort per desagnació, testimoniada peis testicles tallats 

entre les seves camas í enfatitzat peí marcat rostre de dolor, d'ulls enfonsats i boca 

oberta. Tanmateix, la cruel mort es superada mitjangant la seva transformació en pi, 

element que queda reforgat per la petita figura d'Atis recolzada contra l'arbre que ve 

a significar la seva vida eternament latent^, que no immortal. Aquesta petita figura, 

segurament, te una doble interpretació iconográfica. Per un cantó representaria ais 

ninots que, representant Atis, eren penjats del trono del pi durant les 

dendrophoría^^, pero per l'altre recull una llarga tradició iconográfica d'Atis, en 

aquest cas l'únic exemple del metroon, relacionada amb el món funerari^". 

" 5 (SFAMENI-GASPARRO, 1985, p. 125). 
" 5 (Firmic Matern, De error. 24). 

Sobre l'Atis funerari veure (NOCK, 1932, pp. 344-357). Un exemple el podem trobar en la 
coneguda Torre deis Escipions a Tarragona (MUNILLA, 1979-80, pp. ???). entre molts 
altres. Val a dir que aquesta iconografía d'Atis amb les carnes creuades és molt corrent , 
també, en les seves representacions en pilar. 
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Mes dificil d'interpretar és la presencia deis animáis, ja que poden teñir un 

significat concret, la cabra I l'Atis pastor, el gall i els galli, i el brau i la vaca el 

taurobolium^ o bé un significat mes genéric com a Atis senyor deis animáis. 

Estilísticament hem de rebutjar la datació de R. Calza I Vemnasseren en el 

segle II. Tant peí treball de la pega, no massa elaborat, com per les llargues i toves 

proporcions de la figura creiem que seria mes apropiat donar-li una cronología dins 

del segle III. També la composició, dominada per un evident horror vacui com 

l'elaborada temática argumental del relleu son mes corrents del segle III. 

27.- Escul tura de Gíbele."» 

alt. 0,98 m. 

al l . 0,61 m. 

mat. marbre grec. 

data. s. III. 

núm. inv. 6371 (Nápols, Museu Nacional), 

troballa. forma part de la col.leccíó Farnese. 

Representació de Cíbele asseguda en un tron (fig.118). Sobre la base I part 

inferior del tro hi ha la següent inscripció: 

^ (VERMASSEREN, 1966, p. 35). Tanmateix, val a dir que la mateixa interpretació deis 
animáis és dubtosa ja que a (CALZA, R, 1946 p. 223) es veu a un cén/ol en lloc de la 
cabra, que recordarla la mort d'Atis en la llegenda siríaca i un ase en lloc de la vaca, que 
relaciona, de manera molt pintoresca, amb el transport de les relíquies durant les 
processons del festival de marg. 

(GUADAGNO, 1966, pp. 72-82; CCCA,III, núm. 384). 
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VIRIVS / MARCARIANVS V(ir) C(laríssimus) DEAM CYBEBEN (sic) 

P(o)S(uit). 

Aquesta és la representació mes típica de la deessa, ja que recull la tradició 

mes antiga de la iconografia de l'antiga Kubaba com a Senyora deis animals"°, I que 

va fixar Agorácrit d'Atenes en el s. V a . C . " \ 

En aquesta escultura podem veure a la deessa asseguda sobre un tron amb 

un Ileó a cada cantó d'aquest. Sobre el cap porta una alta corona muralis i va 

vestida amb una llarga túnica, Iligada sota el pit i amb les espatlles cobertes per un 

mantell que, caiguent per l'espatlla, li cobreix les cames a la part frontal. El brag dret 

el te flexionat cap a l'espectador en acció d'oferir o robre, mentre que la ma esquerra 

la te sobre un tímpan recolzat sobre un deis respatllers del tron"^. 

Estilísticament la pega s'ha de emmarcar dins del corrent classiciste d'época 

severíana, amb unes formes molt solides i concisos pero de gran fredor. Igual passa 

amb els lleons, absolutament simétrics, i de postura hierática. La cabellera d'aquests. 

está formada a base de pínces, també prácticament simétriques a cantó i cantó del 

rostre, i treballades, básicament, amb trepan, tant en les llargues Incisíons deis floes 

com en potitos incisíons mes puntuáis i profundes per aconseguir jocs de llum. Tot i 

^° (NAUMANN, 1983). 
(GUADAGNO, 1966, p. 74). 

"2 Val a dir, pero, que el cap, part deis bragos dret i esquerro així com el timpá son 
restauráis. 
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amb aixó, el resultat és massa formal i mancat de vitalítat, molt llunyá de l'efecte de 

clar-obscur pretés aconseguír. 

L'escultura es troba, avul día, totalment descontextualitzada ja que fomiava 

part de la col.lecció Famese, pero, la presencia testimoniada de Viríus Marcaríanus 

en aquest metroon (inv. ep. núm.??) ha fet pensar a Guadagno que aquest fos el 

lloc originan de la troballa, per la qual cosa l'hem ¡ncIuTt en aquest inventan". 

28.- Escul tura de C íbe le . ^ 

ait. 0,78 m. 

al l . 0,46 m. 

mat. marbre gris, 

data. s. III. 

núm. ¡nv. 1165, Antiquarium Ostiense, Sala II. 

troballa. trobada el 1868 o el 1881. 

Escultura de Cíbele asseguda en un tron (fig.119). Li manquen el cap, els dos 

avantbragos i part del timpá. També presenta molts trencaments en la superficie. 

Aquesta escultura reprodueix el mateix model iconográfic de l'anterior. és a dir. 

asseguda i entre dos lleons, si bé aquests últims en una actitud diferent, asseguda, i 

molt mes petits, formant part, a mena d'ait relleu. de les respatlleres del tron. La 

postura deis bragos sembla la mateixa de l'escultura anterior, també. 

(CCCA,ilI. núm. 310). 
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Estilísticament la escultura és de molt pobre qualitat. És absolutament rígida ¡ 

hierática i el treball de la roba, amb els volums mínims necessaris, está fet a base 

d'incisions, de trepan, o fomnes geométriques ¡ estilitzades, donant un resultat fred i 

poc cuidat, per la qual cosa s'ha de considerar d'un taller local i de no massa 

categoría. 

No hi ha seguretat del lloc de procedencia de la pega, ja que, en el inventad 

del museu d'Ostia n'hi han dues de diferentes, una al Campus"^ el 1868 i l'altre prop 

del teatre el 1881. 

29.- Císta mística."" 

alt. 0,50 m. 

diam. 0,31 m. 

mat. marbre. 

data. s. III. 

núm. inv. 10745 (Museu Latera). 

troballa. trobada el 27 de gener del 1869. 

Cista de marbre, de secció Ileugerament troncocónica, decorada en relleus en 

el seu registre central (fig.121). En la part frontal hi ha la seguent ínscrípció: 

M. MODIVS / MAXXIMUS (sic) /ARCHIGALLUS/ COLONIAE / OSTIENSIS 

^ A (VISCONTI, 1868, p. ???) es cita la troballa d'una escultura asseguda de Gíbele, 
juntament amb un conjunt d'inscripcions, dins d'una arcada posterior del temple de la 
deessa. 
" 5 (VISCONTI, 1869, p. 210; CALZA, R., 1946, pp. 215-216; SQUARCIAPINO, 1962, p. 12; 
CCCA,III, núm. 395). 
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El nom del donant es troba inserit dins d'una tabula ansata en la part superior 

I el seu títol es troba just a sota d'aquesta dividit per una syrínx. 

Aquest registre central está decorat, a la dreta de la inscripció, amb canyes 

disposades verticalment, reproduint la vorera d'un riu, d'entre la que hi sobresurten 

diversos personatges i objectes. Així hi podem trobar un rostro barbat, segurament 

el propi riu Gallus^ o Sangaríus, un cap d'Atis amb barret frigi, i un Ileó assegut. 

Entre les fileros de canyes hi ha, a la part superior, gariandes de les que hi pengen 

diferents Instruments metróacs, com un timpá o una syrínx (apart de la frontal). En 

l'extrem d'aquesta composició hi ha un gran credo llis, el seu diámetro és igual a 

l'altura del registre, que potser és un timbal. A l'esquerra de la Inscripció, 

prácticament llis, hi ha dos pedum i un objecte allargat, possiblement una flauta 

senzilla. 

La part superior de la cista está decorada amb llargues espigues de blat 

disposades, des del centre, radialment cap la vora de la cista, per on pengen. Just 

en el lloc on s'uneixen aquestos espigues, i que es perilonguen verticalment, hi ha 

un gall, símbol del mateix Atis I deis sacerdots de Cíbele. els galli. Aquest és molt 

massís I está trebaliat, básicament en volums, delxant únicament com a decoració 

les plomes, treballades mitjangant incisions a mena d'escames de peix. 

" 6 Tal com passa amb altres escultures o relleus podria ser també el luppiter Idaeus. 
Tanmateix el context mitológic, i espedalment el iconográfic en aquest cas, son mes 
partidaris d'una interpretació del riu Gallus. 
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La interpretado com a cista mystica no ofereix cap dubte" ' , ja que és un 

objecte, a on s'hi guardaven les hiera^, i que podem veure associat al cuite de 

Cíbele. Així exemples d'aquest objecte els podem trobar a la mateixa Ostia, en la 

lápida sepulcral de L Valerius Firmus^^, en la coberta del sarcófag d'un archigallus, 

on aquest hi és representat amb una cista ais p e u s ^ trobada a Portus, en el retrat 

d'un sacerdot, o sacerdotessa, de Cíbele, conservat ais Museus Capitolins^'^ i en un 

relleu conservat a Cambridge, en aquest cas amb una clara fundó rituaP". 

Mes dificultosa és la seva ínterpretació iconográfica, ja que pot ser tant 

relativa a la naixenga d'Atis^^ com a la seva mort. En aquest sentit, la presencia del 

gall, animal que símbolítza la renaixenga, í el palsatge amb canyes, possíblement 

una afirmado deis Cannophorf^, fan pensar en aquesta última identifícació, molt 

mes carregada d'aspectes simbólics i místics que no pas el naixement, mes 

anecdótic. 

Tot i que també hi ha hagut altres interpretacions, concretament com a un modius 
(Dolger a CCCA. III. p. 124) o com a urna cineraria (Marucchi a CALZA, R., 1946, p. 215). 

(SFAMENI GASPARRO, 1985, p. 75). Tanmateix, potser aquesta cista fos el vas ritual 
anomenat l<ernos mencionat en la formula de (Climent d'Alexandria, Prof., II, 15, 3). 
" 8 (CCCA, III, núm. 422) en aquest relleu n'hi ha dues de representados. 
^ (CALZA, 1942, pp. 221-237; CCCA. III. núm 446) 

(CCCA. III, núm. 466). 
La imatge, probablement un altar, representa a quatre personatges vestits "a la oriental" 

(sacerdots?) portant un cadafalc on hi ha, entre les imatges de dues figures també orientáis, 
un tron sobre el que hi ha una cista mystica de grans proporcions (CCCA, VI, núm.39). 

(CALZA, R., 1946, p. 216). 
Recordem que la troballa es va fer amb altres elements provinents de VAttideion, i que, 

per tant, les connexions amb aquesta associació son evidents. 
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30.- Escultura de Dionís' 

ait. 1.33 m. 

mat. marbre grec groguenc. 

data. escultura del s. i l , inscripció de la segona meitat del s.lV. 

núm. Inv. 165, Antiquarium Ostiense. Sala II. 

troballa. trobada l'l de maig de 1940. 

Escultura de dimensions lleugerament inferiors a les naturals que representa 

al déu Dionís dret (fig.125). Li manquen el cap I práctícament tot el coll, el brag dret 

(acopiat a part), l'avantbrag esquerra (també inserit) i la cama esquerra per sota del 

genoll fins el turmell. 

En l'escultura es pot veure un personatge masculí dret, recolzant tot el peu en 

la cama dreta i amb l'esquerra enrederida. El brag dret estarla algat, mentre que 

amb l'esquerre recull el paludamentum que porta entorn de la cintura fins a just per 

sobre deis genolls. Per sota d'aquest el eos va nu a exepció d'una petita pell de 

pantera, o nébride, que, Hígada sobre l'espatlla esquerra li cau diagonalment sobre 

el tors i deis peus coberts amb unes embades o sandalias altes, rícament decorades 

i que deixen els dits descoberts. La cama esquen-a es troba recolzada, 

posteriorment, en un tronc sobre el que hi ha un cep que creix, en forma d'una gran 

retícula perpendicular, entorn d'aquest. 

(CALZA, R.. 1946. p. 223; VERMASSEREN. 1966, p.35; CCCA.III, núm. 384). 
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Estilísticament, aquesta escultura ens remet al classicisme ecléctic del s. II, 

amb uns acabats forga acurats, especialment en el drapejat, d'arestes arrodonides í 

arrugues molt plastiques que donen una sensació de volum molt aconseguida 

mitjangant un joc de llums I ombres molt efectiste, i en el detallisme deis embades. 

Tanmateix Texecució és una mica freda, de fomnes suaus i an^odonides, encara que 

no toves, i, certament, distanciada ¡ mecánica, fet especialment evident en la 

marcada desproporció entre la part superior, amb un tors forga estret, i la inferior, 

amb unes camas forga mes gruixudes. 

La interpretació de la figura com a Dionís no ofereix cap mena de dubte com 

és evident en la presencia de la nébride i en la decoració amb ceps en el trono 

recolzador. Tanmateix, hi ha una serie d'elements que s'han de considerar respecte 

a la iconografía de Dionís. El primer és la ínfreqüéncia de la relació clámide i 

nébride^^ o sobre altres vestidures, com quítons curts"^. El segon és la manca de 

cap rastre de cabell llarg sobre les espatlles i esquena, tal com és característic de 

Dionís, tot í que , en aquest sentit, son forga mes corrents les representacions 

d'aquest déu amb el cabell recollít amb una corona de pámpols o una cinta^". 

Aquests aspectes, malgrat no ser contrarís a la seva interpretació, obren una 

nova via iconográfica. Així, tal com hem esmentat, el mantell que li cobreix part de 

les cames no és una clámide, tal com diu R. Calza, ni un himató, si no que, en 

(STUART JONES, 1912, núm. 30 (gallerie); LIMC, DIONYSOS, núm. 102). 
(LIMO, DIONYSOS, núms. 128b i c). 
Per exemple el cap de Dionís del tipus Capitolí-Kopenhagen (STUART JONES, 1912, 

núm. 19 (gallerie). 
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realitat s'ha d'interpretar com un paludamentum. En aquest sentit l'escultura, en el 

seu estat original, reprodueix fidelment el model del retrat d'August de Primaporta®^^ 

si bé transformat en un Dionís. Aixó es pot veure en la postura, que reprodueix el 

mateix ritme que la escultra d'August, en la manera de portar el paludamentum, no 

massa con-ent, i, fins i tot, en el propi tors que, malgrat l'estretor, té una musculatura 

prou compacta i llisa com per recordar una armadura musculada. Per tot aixó creiem 

que l'escultura en el seu estat original no seria la imatge d'un Dionís sino la d'aigú 

vestit com a tal, un emperador o, a nivell d'hipótesis i tenint en compte la cronología 

proposada, segurament Antínou, tal com es podria despendre del eos juvenil i de la 

mateixa iconografía d'aquest, molt rica i propera a la reprodúcelo d'aquesta manera 

de divinitats. 

En qualsevol cas, la inclusló d'aquesta escultura en VAtideion d'Ostia va ser 

un fet tarda, tal com ho demostré la inscripció tardana incisa en la base de 

l'escultura i que dona fe de la seva donado : 

VOLVSIANVS V(ir) C(lariss¡mus) EX PRA/EFE[C]TIS TAVROBOLIATVS 

D(onum) D(ed¡t) 

Sobre aquest personatge i el significat d'aquesta escultura ja se'n pariera en 

el capítol dedicat a la interpretació del programa iconográfic. Pero, queda present 

una última qüestió de si aquesta escultura representa un personatge concret i no a 

Dionís de manera genérica, que, en aquest cas, no representaria cap problema. 

« 9 (POLLINI, 1978, pp. 8-74) amb bibliografia anterior. 
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Si , efectivament, la escultura presentava un retrat, avui dia perdut, s'hauria de 

plantejar el dubte de si Volusianus el va conservar o bé si, contrariament, el va 

substituir, i en aquest últim cas per quin, el seu?, un emperador afí al cuite i 

recentment mort com Julia?. Son masses incógnitas difíciis de respondre, pero molt 

suggestives de plantejar. 
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VI- ÍNTERPRETACIÓ DE L'ATTIDEION I DEL SEU PROGRAMA 

ICONOGRÁFIC 

EL R E C I N T E INICIATIC 

Abans de i'emperador Claudi, el cuite a Cíbele era una religió tolerada pero 

minoritaria, de devoció prácticament aristocrática i amb uns jocs propís, els ludi 

megalenses^^°, enfrontats ais ludi saturnales, de carácter netament popujar. 

Tanmateix, aquesta devoció era molt ímportant sí bé reduída prácticament al Palatí 

de R o m a ^ \ Aquesta característica propia de Cíbele a Roma, tan diferent deis altres 

cuites orientals^^, era forga contradictoria ja que albora es respectava i s'honorava 

la deessa com una divinitat nacional, protectora d'Eneas, pero es rebutjava 

profundament els seus ritus de carácter oriental. 

Quan Claudi arriba al poder, aquesta situado s'havía díluYt forga ja que la 

societat també havia canviat durant els prímers anys del Principat pero, sobretot, per 

la assimilació d'elements orientáis, principalment en l'ámbit comercial, pero també, 

en gran mesura i especialment, a la domus augusta. De resultes, dones, de la 

influencia deis Iliberts imperials pero també, en igual mesura, d'un interés molt 

estríete tant la tradició com per la seva familia en particular, Claudi va acabar amb 

^ (THOMAS, 1984, pp.1512-1517) on relaciona aquests jocs amb l'aristocrácia i sobretot 
les munitationes cenarum. 

En aquest sentit vegi's (ROMANELLI, 1964, pp. 619-626) on es testimonien numerosos 
exvots que demostren també el fervor que aquesta religió devia d'aixecar entre els esclaus i 
Iliberts d'origen oriental. 

Sobretot respecte al cuite d' Isis, que fou prohibit durant la República; així, el senat roma 
va ordenar en quatre ocasions (anys 58, 53, 50 í 48 a.C.) que fossin destruidos tant les 
seves estatúes com les seves capelles. Les raons d'aquesta aversió per part de les élites 
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aqüestes contradiccions envers Cíbele per mitjá d'una reforma del seu culto en la 

qual Iligava la tradició romana amb la frigia, originaria d'aquesta religió. Totes 

aquestos reformes van quedar reflectides en el nou festival de marg dedicat a 

Cíbele, pero també en una propagado del seu cuite fora de la propia Roma i, en 

especial ,a Ostia. 

Aquesta ciutat, tan propera a Roma I amb una nombróse poblado d'origen 

oriental, sobretot a partir de la construcció de Portus, per part del mateix Claud i* ' , 

va ser una de les primeres, sino la primera, en acceptar el nou cuite reformat de 

Cíbele, tal com queda palés en la planificado del santuari del Campo della Magna 

Matei^^. Així, és durant el seu principat que es pot testimoniar un sanejament 

generalitzat de Tarea al sudoest del Cardo que conforma el Campus amb reportado 

de grans quantitats de torra per tal terraplenar el terreny*^ i obliterant antigües 

estructures d'época tiberiana, a tocar la via, així com rinici de la constmeció d'un 

gran mur amb contraforts que delimitava el sector septentrionaP^ De tot aixó se'n 

romanes s'han d'entendre en un context tant moral com, sobretot, polític (CUMONT, 1905, 
p.75-76). 
^ L'interés d'aquest emperador envers Ostia va ser constant, ja que no solament va 
construir Portus i el va convertir en el port principal de Roma, amb tota l'expansió económica 
que comporta aquest fet, sino que també hi va destacar una cohort urbana, hi va construir 
els grandi tiorrea i unes termes a la Via dei Vigiles. Malahuradament no s'han conservat 
mes edificis d'aquest periodo i s'ha de pensar, tanmateix, que la construcció de Portus 
concentraria el máxim d'esforgos (MEIGGS, 1973, pp. 62-63), També son frequents els 
testimonis de les visites de l'emperador a la ciutat, va sortir d'Ostia per rebre els honors de 
Brítannia (Dio Cassi, IX, 21,3), allá es va assabentar de la traició de Messalina (Tácit, 
Annals, XI, 26) a mes del pintoresc incident de la seva Iluita contra una balena encallada en 
el nou port (Plini, Historia Natural, IX, 14; Cassi Dio, 1XXII, 4,6), 
^ El nou cuite comportava grans cerimónies i processons, d'aquí la planificado previa d'un 
gran espai, cosa que era impossible en la reduTda área Palatina, 

Les prospeccions arqueológiques han testimoniat, efectivament, aqüestes aportacions de 
térra, molt riques en material i fins a 2 m. de potencia en el seu sector mes meridional, sobre 
un antic nivell d'aiguamolls que encara romandrien humits (MAR et alii, 1996). 
^{MkRet alii, 1996). 
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pot concloure que, efectivament, en época de Claudi es comengá la construcció del 

santuari amb una adequació del terreny i una delimitado inicial que comporta una 

visió unitaria del solar. Tanmateix, malgrat aquesta actuado previa no hi ha cap 

edifici que es pugui detectar en el seu principat, la qual cosa fa pensar que la seva 

mort va paralitzar les obres que no van ser continuadas. 

El seu succesor, Neró, no va continuar la constmcció del santuari, que va 

quedar abandonat amb la única possible exepció del límit meridional, les 

anomenades murallas si l . lanes"^ Les causes d'aquesta paralització podrien indicar 

que aquest santuari formava part d'una planificado imperial, ja que sembla que el 

jove emperador, segurament, no tindria massa estima per aquesta religió^®, encara 

que tampoc es pot desestimar una certa desidia en la continuado de les obres 

endegades peí seu predecesor^^. 

Amb l'arribada al poder de Vespasiá hi va haver una clara intenció política de 

sobrepassar el paréntesi del principat de Neró i continuar totes les obres endagades 

Ja s'ha comentat mes amunt els problemes cronológics d'aquestes murallas, pero en 
aquest sector, sense cap mena de dubte, no son anteriors ais anys 60-75 (per la qual cosa 
també podrien ser fiávies) (MAR et alii, 1996). Aixó no vol dir que abans no hi hagés un 
vallum de térra i fusta anterior i d'época de Sil.la, ja que la mateixa estructura del Campo 
della Magna Materia pensar en una delimitado meridional anterior. 
^ Efectivament, sembla ser que Séneca era contrari a Cíbele, tant per les seves 
connotacions orientáis, que també implicaven un despreci absolut envers els lliberts de 
Claudi, com les obres d'aquest mateix emperador. Pero no es pot saber fins a quin punt els 
interessos particulars de Séneca, per molt poderos que fos, poguessin afectar la política 
imperial, si mes no en aquest sentit (recordem que, malgrat tot, Neró era també de la familia 
Claudia i alhora Pontifex Maxímus) (TURCAN, 1967, 25-38). 

Valgui com exemple la paralització del temple del Divus Claudias a Roma. 
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per Claudi, uns propósits condicionats totalment per la legitimado de la dinastía 

nouv¡nguda^'°. 

Aquest fet és especialment evident al Campo della Magna Mater, ja que és en 

aquest moment quan es pot provar, arqueológicament, la veritable construcció del 

santuari. Va ser, dones, en aquests anys quan s'acabá la construcció de la muralla 

així com el temple de Cíbele en el vértex sud occidental del campus"^ , llígant, a 

mena de xarnera, un llarg porticat que ocupava tota la fagana interior de la muralla i 

bona part del límit occidental. La composició arquitectónica deuria de ser 

impressionant, amb un porticat en forma de gran embut del qual sobresortia el 

temple, encara que la construcció física fos básicament de rajol estucat"^. En un 

moment índeterminat durant la construcció del temple, o poc després de la seva 

consagrado, aquest va ser destruit per un incendi, cosa que va provocar una 

reconstrucció molt mes espectacular, amb una ampliado en altura i embelliment del 

podi per mitjá de grans arcuacions cegues"^ 

" ° En aquest sentit, vegi's (BRUGNOLI, 1965, pp. 5-36). 
El petit espai tetragonal que queda darrera el temple de Cíbele i que Visconti va 

identificar com una schola (VISCONTI, 1868, p.387) podria ser en opinió de Calza un 
sanctum (CALZA, 1946, p. 190; SQUARCIAPINO, 1962, p.5). 

Ja s'ha comentat, mes amunt, les troballes de la decoració estucada, axí com les fases 
del porticat i temple. 

Aquest és el temple que, si bé restaurat, encara es pot veure avui dia. Les recents 
actuacions arqueológiques, ja esmentades, han provat, sense cap mena de dubte, la 
cronología flávia, contráriament al que opinaven totes les publicacions anteriors que 
ratribuien a l'época d'Adriá o Antoninus Pius. Aquesta cronología mes tardana va ser ja 
proposada per Visconti, en base, exclusivament, a la técnica constructiva i a uns boíl! laterízi 
d'aquest emperador (trobats fora de context), i així es va continuar considerant en totes les 
publicacions posteriors (VISCONTI, 1868, p. 369; CALZA, 1946, p. 202; MEIGGS, 1973, p. 
364; CCCA, 111,110). 
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Un element que s'ha de teñir en compte alhora de valorar aquestos 

conclusions és la troballa de les restes escultóriques mes antigües del campus 

recuperados en aquest sector"*. La primera un cap de l'emperador Vespasiá (inv. 

esc. n. 8) de mida major que el natural, al qual se lí pot ajuntar un fragment de brag 

amb l'orbis a la má. La segona, una escultura toracada acéfala també de mides 

superiors al natural (inv. esc n. 9), cosa que índica un retrat imperial, i datada en 

época flávia. La representació de dos emperadors flavis, un d'ells el propi Vespasiá, 

indica, si mes no, rexisténcla del santuari en aquesta época i, d'alguna manera, la 

propia tutela de la dinastía sobre aquest. 

Menys clara resulta la fesomia de la part occidental del santuari, a part de la 

constmcció del recinte iniciátic i, probablement, en aquesta época o poc després, 

d'un porticat adossat a la cara interior del mur de contenció que resseguia la via i 

limitava el campus cap al nord. 

Aquest recinte iniciátic"^ és un edifici prácticament quadrat, d'uns 100 m^ i 

que, amb tota seguretat, aniria cobert, amagant el seu interior d'ulls profans. Dos 

son els elements que poden ajudar a la comprensló de la funcíonalitat de l'edifici, 

l'arquitectura i l'arqueologla per un cantó i les trobalies escultóriques per l'altre. 

En la correspondencia de (VISCONTI, 1867-69) es mencionen les trobalies pero no el 
lloc exacte de procedencia, tanmateix, es pot deduir que eren en el sector occidental del 
santuari sense poder precisar mes ja que no s'ha trobat cap de les dues bases). 

Aquesta definido, una mica genérica, ve determinada per les trobalies comentadas mes 
avall, tanmateix, no queda clara la seva funció a un nivell global, encara que si mes parcial. 
De qualsevol manera en cap cas es pot utilitzar la denominado ü'Attideion en aquesta 
primera fase. 
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elements que, tanmateix, aporten visions diferenciades per la qual cosa es pot 

deduir que aquesta funcionalitat sería múltiple o, si mes no, forga complexa. 

De l'estudi arquitectónic i arqueológica® és d'on es pot interpretar l'activitat 

iniciática o mistérica, básicament en dos petites estructures. La mes destacada és la 

curiosa estructura, també quadrada, fonnada per tres dipósits i disposada en el 

quadrant nord (fig.16). Ja s'ha descrit mes amunt aquesta estmctura, que d'una 

manera general, recordarla una mena de baptísteri triple. Efectivament, els dipósits 

semblen destinats a contenir líquid i están disposats amb una destacada jerarquía, 

ja que els menors están connectats amb el major, pero no hi ha una connexió entre 

aquests. Tanmateix aquesta funció baptismal no sembla ser possible, donada la 

profunditat, 1,50 m. contant al mur perimetral, i no hi ha cap mena d'accés, cosa que 

faria molt dificultes entrar-hi. Tampoc té cap mena de desguás o canalització de 

líquíds de o cap a l'exterior, que forgosament haurien de ser introduTts i retirats 

manualment, per la qual cosa la seva interpretació com a font és impossible. Un 

altre element que s'ha de considerar és que aquesta no funciones a manera de 

jardinera i relacionada amb la cerimónia de Yarbor intrat, recordem que la primera 

fase del temple no té els dipósits laterals en l'accés al pódium, cosa que si es pot 

trobar en la segona fase. Aquesta podria ser una causa de la seva extranya 

construcció així com de la seva rápida obliterado ja que la seva funció hauria estat 

traslladada al propi temple reconstai'it de Cíbele. Tot i aixó, la funció originaria 

"® Tota l'exposidó de la seqüénda arqueológica així com les troballes es deuen a 
l'excavadó d'aquests dipósits, l'any 1996, per part de l'autor i es presenten en aquest treball 
per primer cop, ja que eren fins ara inéditas. 
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d'aquesta estructura, coetánia a la construcció de l'edifici, i segurament causa 

d'aquest, se'ns escapa. 

En un breu período de temps, els dipósits foren reaprofitats com a receptados 

per a sacrificis, canviant considerablement la seva fundó original^". Aquests, es 

trobaven tots segellats per una capa d'opus signinum que donava l'aparonga final de 

restoictura, molt propera a la d'un ninfeu, si bé sense cap condúcelo d'aígua. 

En el diposit menor, directament a sobre del paviment original, hi havia una 

capa de torra fosca, molt rica en ofrenes vegetáis ¡ sang"°, sobre de la qual hi havia 

una solera feta de teules on s'hi va fer el sacrifici própiament dit, destacant, sobretot, 

la gran abundante d'ossos de gall i do cerámica"®, tot aixó, sembla, restes d'un 

banquet ritual. La immolació d'aquest animal no és extranya ja que es tracta de la 

bestia totémica d'Atis. Aixó podria indicar que si bé aquest déu no era encara una 

divinitat romana devia d'estar present ens els ritus mes misterios i de carácter 

netament frigi. Un element que s'ha de destacar era la presencia, en l'estrat mes 

5 ^ Es podria argumentar que en la seva construcció, els dipósits, ja estaven concebuts com 
a receptacies per a aquests sacrificis, pero la presencia de l'opus signinum parietal fins al 
só!, el propi sol de bipedals impermeable i els canals de comunicado, fa pensar mes aviat 
en una reutilització. 

Aquest estrat fou sotmés a análisis bioquímiques i arqueobotániques. La primera dona 
com a resultat la presencia de resíduus considerables de sang així com de glúcids (mol i 
fruites doleos no acides) i en la segona s'identificaren restes carpológiques i fitolitológiques 
de granat {Púnica granatum L), figues, segurament seques, {Ficus carica L), opi {Papaver 
somniferum L) palmera datilera {Ptioenix dactylifera L) i pi pinyoner(P/ni/s pinea L), tot 
aixó carbonitzat sense consumir. També s'hi trobaren abundants cloves d'ou. Haig d'agrair, 
efusivament, a Polícarp Hortalá i a Cristina Echave del Servei d'Análisi de Residus Orgánics 
Arqueológics (SAROA) de Barcelona, i a Jordi Juan Tresserras del S.E.R.P. de l'Universitat 
de Barcelona per les seves análisis. 

211 



profund, d'uns útiis de plom allargats (12 cm.) i amb un extrem pía, a mena 

d'espátules, trobats tots ells inutilitzats i amb presencia de restes de sang i materia 

orgánica en descomposició. 

En el dipósit mitjá no es va trobar el sacrifici propiament dit pero si les seves 

restes. Tot I' estrat obliterat per la capa d'opus signinum, que en aquest cas tenia 

una preparado molt poderosa, estava fonnat per argila, encara molt húmida, en la 

que s'hi va detectar gran quantitat de cendres i en menor mida de sang, si bé 

aquests elements s'havien anat sedimentant al fons. 

Finalment queda el dipósit major, que és també el que presenta mes 

particularitats. Aquest estava totalment obliterat per un poderos estrat de torres 

fosques i orgániques pero sense cap resta visible de restes vegetáis o animals^°. 

S'hi van poder documentar, tanmateix, les evidencies de fins a tres fogueros fetes 

sobre el paviment de bipedals, ja que van cremar-los. Com hem dit tota aquest 

estrat estava cobert per un paviment d'opus signinum de considerable grulx, pero a 

diferencia deis altres, en un deis seus estrems, presentava un petita estructura 

depressiva de planta quadrada a mena de dipósit de decantación^ que també va ser 

obliterada amb un estrat de cendres amb cerámica fina i ossos de gall, restes d'un 

nou sacrifici. Aquesta petit dipósit estava cobert per una petita estructura feta amb 

teules i cal? que, malgrat el seu estrat de conservado, hauria estat, probablement, la 

" 9 Entre aquests ossos eren molt abundants els esperons de gall. Les peces cerámiques 
eren senceres, o prácticament, i totes relacionades amb el menjar( parets fines, africanes de 
cuina, i comunes itáliques) així com tres llánties. 
5*° Devant l'esterilitat aparent, aquesta no va ser analitzada, tanmateix solament es va 
excavar la meitat del dipósit, quedant l'altre in situ. 
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base per alguna mena d'escultura votiva associada al ninfeu, ja que si els altres 

sacrificis semblen ser la reaprofitament d'espais existente, en aquest cas, aquesta 

estructura perfectament Iligada al paviment d'opus signinum sembla ser feta 

expressament. 

S'ha de destacar, també, que en tots els dipósits en les capes de preparado 

deis seus paviments d'opus signinum conservats, hi havia restes d'altres d'anteriors, 

fet que es podia evidenciar també en les parets deis dipósits, on havia quedat la 

rebava superior d'aquests antics paviments. 

De tot aixó exposat fins ara s'hi poden treure dues conclusions. La primera és 

merament estructural de les restes, cap deis tres paviments d'opus signinum 

conservats eren idéntics, puix que les seves capes de preparació i solera variaven 

quant a la seva estmctura i gruixudaria, ja que molts de cops eren fots amb les 

restes d'un paviment anterior. La segona conclusió és l'estudi de les restes deis 

sacrificis, tots amb elements comuns, pero diferents entre si. Així d'aquestes 

conclusions es pot assegurar que no tots els sacrificis es feren albora sino en 

diferentes fases així com que aquests varen ser recorrents, en haver-hí proves de 

segellats anter¡ors,suposadament d'aitres sacrificis. 

Quina és la causa I funció d'aquests sacrificis. així com la seva períodicitat, 

s'ens escapa. Malgrat les diferencies, tots ells s'han pogut datar a fináis del s. I 

sense que es pugui precisar l'ordre o cronología segura de cada una d'ells. Així, 

Tot i aixó no hi havia cap mena de desnivell cap a aquesta estructura depressiva. 
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aquests podrien representar, cada un, una de les tres festes del festival de mar? 

instaurat per Claudi^^ una cerimónia repetida anualment o cada cert período de 

temps. També aquests sacrificis es podrien anar fent de manera rotativa, cada cert 

período de temps, sense que es pugui detemiínar amb precisió. S'ha de teñir en 

compte, pero, que el temps que va funcionar aquesta estmctura com a dipósit votiu 

és relatívament curt, ja que la construcció es data, com l'edifici, en época de 

Vespasiá, i esteva concebuda, presumiblament, per a una altra fi, i la cronología de 

les restes cerámiques deis sacrificis s'ha de situar molt a fináis del s. I. 

Finalment, s'ha de valorar un últim aspeóte d'aquestes troballes com son els 

petits instruments de plom, recorden una espátula médica molt senzilla per aplicar 

ungüents, malgrat siguin fetes de plom^^, tanmateix, están totes inutilitzades, cosa 

que fa pensar en una utilitzacíó de carácter ritual i únic. Així mateix s'ha de recordar 

la presencia de sang i de restes bacterials edáfiques o fecals en aquests instruments 

així com la presencia d'opiacis. Una possible interpretació, que per altra banda 

queda encara completament oberta, seria la utííització d'aquestes espátules i del 

sacrifici associat, díns del ritual de castrado deis galH. 

Aquesta constmcció, en la seva fesomia final i tal com la va veure, va ser 

interpretada per Calza com el naoxov mencionat per Climent d'AIexandria^ en el 

(FISHWICK, 1966, p. 202).Concretament arbor intrat, sanguem i lavatio. 
La elecció del material podría anar vinculada a una petita i senzilla industria metal.lúrgica 

díns del mateix santuarí i especialitzada en la manufactura d'instruments própis. En aquest 
sentit recordem el motile associat ais tiastiferí ja mencionat. Tampoc és gens extranya la 
utilització del plom per la construcció d'instruments quirúrgics, precisament per la seva fácil 
fabricado i flexibilitat (HEALY, 1993, p.282) encara que no és corrent en les espátules. 
^ (Climent d'AIexandria, Prof., II, 15, 3). 
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qual entrava riniciat. Segons el primer aquest, deuria de ser alguna mena de ninxol 

o petita edificació que reproduís les cambras subterránies (coves) del culto a Frigia 

que servien com a cambres nupcials, o thalamoi, on l'iniciat s'unia a la divinitatn^ En 

realitat, la interpretació que fa del mot naa tov sembla con-ecta, encara que no la 

seva deducció. En aquest sentit s'ha de recordar la petita estanca, amb prou fainos 

de 3 m^ que es troba en l'angle oriental de redifici I que va ser an-asada en la 

remodelació de redifici; per altra banda. Túnica estanga propiament dita del recinte. 

Malgrat que solament es pot veure en planta, respon molt mes a la idea de ninxol (o 

cova artificial) necessari en un recinte iniciátic. Així dones, aquesta estructura 

solament pot ser interpretada com un bothros, un element ritual, per altre banda, 

nogens extrany en els santuaris de Cíbele^*. 

A partir del canvi de segle aquesta estructura quedará finalment configurada 

com una mena de ninfeu, amb tres bases, una major ¡ dues de menors, 

d'escassament 0,60 m. de profunditat (contant els murets laterals) i recobertes amb 

opus signinum que obliteraren tant els dipósits com els sacrificis votius associats. Un 

element que s'ha de teñir en compte és un petit ninxol, en la cara nord del dipósit 

(CALZA, 1946, pp. 194-95) En aquest sentit s'ha de deduir que en la seva interpretació. 
Calza, es fixa mes en el fet de baixar al Ttaaxov (uno xov Ttaaxov uneSuv) que no pas en 
aquest mateix. Efectivament l'interior deis dipósits tal com ell els va veure eren lleugerament 
mes enfonsats que el paviment, pero en cap cas es pot acceptar aquesta interpretació. 

A Anatólia podem trobar dos clars exemples, el primer a Aezani, Frigia, on hi ha dos 
estructures circulars interpretades com a botiimi, i el segon a Priene, en el seu metroon, on 
també s'hi ha Identificat un botiiros, aquest cop quadrat (CCCA, I, núms. 124 i 688). 
Malauradament, no es proporciona massa informado d'aquestes estructures, si bé es cita 
que en la segona s'hi trobaren, cendres, ossos i cerámica, com el nostre cas. Un paral.lel 
molt semblant el podem trobar al temple d'lsis de Belo (Cádiz). Al cantó de l'altar hi ha una 
estructura quadrada on s'hi va trobar, al seu interior, un estrat de cendres amb la presencia 
de cerámica de parets fines i ossos d'ocell que va ser interpretada lacónicament com una 
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major, que quedará magnificat, a partir d'aquest moment, amb dues pilastres 

laterals, també de rajol, construTdes directament sobre aquest paviment. Així mateix, 

també es construirá una altra pilastra de rajol per la cara posterior del nínxol. Dona 

la impressió que totes aqüestes potitos pilastres tenien com a fundó suportar algún 

element decoratiu o escultóric disposat sobre el nínxol. Tampoc es pot detemriínar 

quina sería la seva fundó, encara que probablement contingués alguna mena 

d'exvot o element ritual"^. 

En qualsevol cas, i malgrat desconéixer detalls de la seva decoració, si que 

queda forga clara, segons la nostra interpretado, la fundó de ninfeu que adquirirá 

aquesta estructura, relacionada, concretament, amb el cuite i el ritual ja que servirá 

per fer ablucions i purificacions. És aquest un element molt corrent en els temples, i 

que pot adquirir diversos aspectes, com fonts, pous o cisternes, conegut amb el nom 

de delabrum^^. 

L'altre element comentat inicialment per comprendre la finalitat de redifici és 

l'estatuária, que podríem separar en dos gmps, la cultual i la votiva. 

De la primera destaca sobretot la magnífica ara del dodekatheon (inv. esc. n. 

1) que s'ha d'acompanyar necessariament amb els dos canelobres (inv. esc. 2 i 3). 

llar o foc (DARDAINE et alii, 1988, p.23). Tanmateix, al nostre parer, els paral.leis cultuals i 
arqueológics son idéntics. 

En els diaris d'excavadó, excessívament magres tanmateix, no s'específíca cap element 
trobat dins del nínxol la qual cosa fa pensar que desaparegués ja d'antíc, en ser d'algun 
material precios. 
" 8 Sobre el delabmm, les seves fons i els seus exemples, mirar (SCHEID. 1991, pp. 205-
216). 
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La primera molt ben publicada des d'un punt de vista escultóric"^ ha estat 

interpretada senzillament com un element mes deis molts recuperats a l'interior del 

recinte^*'. En realitat, el fet de considerar una primera fase com a recinte ¡niciátic ha 

de canviar el plantejament respecte a aqüestes obres^^\ En un petit article Charies 

Picard®^^ proposa la interpretació de qué aquest és redifici original de l'ara, i per tant 

ja un edifici de cuite abans de la creació deis santuari, que ell suposava, també, del 

s. II, dedicat ais dotze déus sota la tutela de Cíbele. En aquest sentit, ell interpreta el 

recinte com una mena d'ágora deis déus, de funclons semblants a la de Xantos, 

salvant les distancies temporals i territoriaís. 

Un problema interessant és la datació d'aquesta ara, per a la qual s'ha 

proposat el 27 a.C^^^. i l'época Cláudia-flávia®". La segona data coincidiria amb la 

construcció de redifici, per la qual cosa implicaría que hauria estat esculpida per a 

aquest, pero també s'ha de teñir en compte que esteva restaurada ja d'antic, cosa 

que fa pensar en una utilització anterior*®^ 

(BECCATTI, 1942, pp. 85-138) Si bé amb les reseñaos esmentades en l'inventari 
escultóric. 

(CALZA, R., 1946, p. 210) En realitat ho justifica com que Cíbele en ser la mare deis 
déus, aquesta ara és, d'alguna manera, una introdúcelo alhora que una conclusió del mite 
del jove déu frigi. Aquesta forgada argumentado ve justificada, en certa manera, peí fet de 
considerar YAttideion, com un edifici reaprofitat d'época Claudia durant el s. II. 

Val a dir que arqueológicament no hi ha cap prova de en quina época aqüestes peces 
entraren en "funcionament", pero aquesta es pot deduir tant peí context historie com religiós, 
a mes de la cronoiogia estilística de les obres. 

(PICARO, 1945, pp. 44-47). 
(BECATTI, 1942, p. 87; CALZA, R., 1946, p. 210; PICARO, 1945, p. 45) Concretament 

ais entorns de l'any 27 a.C. peí ductus, idéntic al del epistil circular del temple de Zeus i 
Roma a l'acrópolis d'Atenes. 

(FUCHS, Helbig" II, 3025). 
Val a dir que aquests trencaments podrien estar fetes durant el transport d'Atenes i que 

no impliquen, necessáriament, una utilització anterior. 
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Sigui quina sigui la data de l'altar el que si queda ciar és que fonna part 

Inherent del recinto en la seva primera fase i no solament com a element votiu. Un 

altre element que s'ha de considerar en aquest sentit és la presencia, associada a 

l'altar, deis dos canelobres d'estil neoátic, datats a principis de l'época augustal, no 

son tampoc peces Individualitzades sino que son de factura Idéntica i, malgrat que 

amb una temática diferent, divina i dionisíaca, ténen un mateix sentit. en teñir cada 

personatge d'un canelobre una actitud semblant en el seu paral.lel. Aquest fet ens 

permet deduir que els dos estaven concebuts de fomria conjunta i que, per tant, la 

seva inclusió no és anecdótica. 

Així dones, el conjunt de l'ara I els canelobres s'ha de considerar unitari, 

encara que la seva funció ritual, que no específica, se'ns escapí. En qualsevol cas el 

que sí es pot testimoniar és la presencia d'aquest conjunt en el cuite a Cíbele 

contemporanl, ja que en la fagana de la casa de M. Vecilius Verecundus, a Pompeia, 

es pot veure una processó en honor de Cíbele que avenga cap a un altar circular 

flanquejat per dos canelobres*®^ 

Els altres elements escultórics que cal valorar son les ofrenes votivos, totes 

ellas representacions de la deessa Venus. 

La mes destacada és una figura d'aquesta divinitat en bronze on apareix nua, 

coronada i amb un mirall a la ma (inv. esc. n. 4). Aquesta escultura deuria de teñir 

(SPINAZZOLA, 1953,pp.223-236). 
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algún significat especial ja que no va ser trobada in situ, com l'altre gran part de les 

escultures, sino conscientment amagada, i protegida, sota el porticat proper*". 

Aquesta preocupado per la seva protecdó determina, en certa manera, la 

importánda que deuria de tenir*^^ Probablement aquesta seria l'escultura 

relacionada amb l'últim dipósit votiu i per tant formaria un conjunt unitari amb el 

ninfeu. En aquest sentit les relacions de Venus amb contextos aquátics son molt 

con-ents, cosa que vindria a reforgar, d'alguna manera, aquesta proposició. A part 

d'aquesta escultura hi ha tres representacions de Venus, una púdica (inv. esc. núm. 

5) i dues estatuetes de la Venus Genetríx (inv. esc. núms. 6 i 7). 

Així dones, es constata de forma molt pelosa la presencia de Venus en 

aquest recinte. Tanmateix, no és aquest un fet casual, ja que els Iligams de Venus 

amb Cíbele son molt forts. 

Els origens d'aquesta assodadó s'han de buscar en la mateixa introducció de 

Cíbele a Roma i concretament al Palatí*^^. Aquest fet, aparentment contradíctori, 

venia justificat per la residencia de Cíbele al mont Ida i, per tant, protectora de Trola i 

els troians. La mateixa argumentado feia extensiva aquesta tutela I protecció a 

Eneas i, conseqüentment, al seu destí, és a dir a Roma®°°. D'aquí la fórmula 

5 " (VISCONTI, 1869, pp. 208-211). Concretament estava protegida per un embolcall textil 
de color roig del que en quedava alguna resta en el moment de la seva troballa. 
5 " Recordem que juntament a aquesta va ser trobada Vimago d'Atis, per la qual cosa creiem 
que el fet d'amagar-la és concient i no per la reutilització del material. 

Recordem que el seu temple estava disposat veí a la casa de Rómul i a \'Augaratoríum, 
lloc utilitzat per aquest alhora de prendre els auspicis previs a la fundació de la ciutat. 
6 ° ° Aquest factor de Cibele com a protectora, I fins i tot incitadora, deis origens de Roma va 
ser espedalment potendat durant el prindpat d'August. En aquest sentit, és molt dará la 
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utilitzada, normalment, per referirse a la deessa, que recorda sempre el seu origen, i 

alhora la justifica, Mater Deum Magna ldaea^\ En aquest sentit, {'associació amb 

Venus será iógica®", especialment a partir de César que la advocará com a Venus 

Genetríx, mare d'Eneas i de la seva estirp entre els que destacará el própi dictador i 

el seu hereu August®"'. Tanmateix, aquesta associació eclosionará especialment 

durant els principats júlioclaudis ja que totes dues divinitats son tutelars d'aquestes 

famílies. 

Després de l'análisi de tots aquests elements és plausible una aproximado a 

quina seria la fundó d'aquest edifici. Per un cantó, el testimoní arquológic sembla 

provar una fundó ritual de redifici i, si la nostra proposta es correcta, mes 

concretament orientada ais ritus frigis característics de Cíbele (estructura amb 

dipósits, sacrificis votius i pasten). Per l'altre, a través de la seva decoració 

escultórica sembla un edifici orientat cap una religió mes tradicionalment romana í 

mes concretament a Venus, i per extensió a la familia imperial. 

Aparentment aqüestes dues interpretacions son contradictorios, pero, 

possiblement, aquesta seria la veritable reforma del culto a Cíbele impulsada per 

Claudi, de la qual solament en coneixem la creació del Festival de marg. La fusió 

indusió, per part de Virgili, de la tutela directa de la deessa sobre el própi Eneas en citar que 
aquest portava una imatge d'ella en el seu vaixell camí del Laci (Virgili, Eneida, X, 158). 

En determinats casos aquesta fórmula pot ser encara mes predsa, com en una inscripció 
trobada prop de Marsella, on és anomenada Mafer Deum Magna Idaea Palatina (CIL, XII, 
405). 
^2 Sobre la reladó de Venus genetrix amb Cíbele al Palatí veure (BARTOLI, 1943, pp. 229-
239). 
6 " Sobre Venus i concretament la formado de l'advocadó com a Genetríx, veure 
(SCHILLING. 1954. i concretalemt les pp. 304-316). 
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deis rituals frigis, rebutjats per la moral romana, amb un cuite mes tradicional i 

estatal, molt vincuiat a la figura imperial. No podem saber pero l'abast d'aquesta 

fusió, tanmateix, la pervivéncia ¡ potenciado deis ritus frigis a partir de la segona 

meitat del s. II fan pensar que Tadvocadó a Venus fos solament una pátina de 

respectabilitat i tradicionalitat. 

Durant la primera meitat del segle II es pot testimoniar la pervivéncia del 

santuari així com de la tutela imperial. Del canvi de segle es constata la primera 

mondó a Tassociació deis dendrophori a Ostia, en la lápida de Gneu Sentius Félix 

(inv. ep. núm. 1) i podem trobar ínscripcions dedicados per ell, ja en el própi 

santuari, a Antoní Pius (inv. ep. núm. 2), així com donacions votivos, una escultura 

de térra mater (inv. ep. núm. 3) i una de Mart (inv. ep. núm. 4). També es pot 

testimoniar, cap a fináis d'aquest període la formado deis tiastiferí i la constmcció 

del temple de Bollona (inv. ep. núms. 37 i 38). 

Tanmateix, cal mencionar la troballa de dues escultures, la primera un bust de 

Traja, de mides majors del natural i datat poc després de l'any 108 (ínv. esc. núm. 

10), i la segona un retrat d'Antínous (ínv. esc. núm. 11), aquest últim especialment 

interessant des d'un punt de vista iconográfic^. 
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L'ATTIDEION I EL S E U P R O G R A M A I C O N O G R A F I C . 

El Campus en época antonina I severa. 

No será fins al dan-er terg del segle II en que es poden trobar reformes 

evidents en el Campo della Magna Mater, l'abast de les quals será considerable i 

donará lloc a l'época de major esplendor del santuari, que es perilongará, ben bé, 

durant tota la dinastía severa. Aquests fets no serán casuals, ja que, com s'ha 

esmentat mes amunt, Antoní Pius tomará a reformar el cuite de Cíbele, básicament 

amb l'adopció plena d'Atis en el panteó roma així com deis seus característics cuites 

frigis si bé transformats a una ínterpretació mes romana. Aquesta nova reforma s'ha 

de contextualitzar, sobretot, díns de l'impuls neoplatóníc, tan ímportant en aquesta 

época que transforma Atis en un déu de mort i resureccíó®°^ 

Així dones, per un cantó, tenim un moment cojuntural especialment favorable 

a Ostia cosa que quedará molt reflectída en les assocíacions professionals, i peí 

nostre cas específicament en la deis dendrophori, i en menor mida en els hastiferí. 

Per l'altre a partir de les reformes d'Antoní Pius apareixerá una nova confraria, els 

cannophorí, dedicada exclusivament al cuite d'Atis, així com a les noves figures que 

vindran a substituir els elements mes "barbars" del cuite frigí, concretament 

\'archigallus^°° i el taurobolium^\ 

^ Sobre aquesta escultura i la iconografía deis sacerdots del cuite metróac, veure l'annex 1. 
En aquest sentit, és molt característica rassociació de la nova festa de la Hilaria, 

associada específicament a Atis, amb l'equinocci de primavera (THOMAS, 1984, p. 1519). 
^ El primer archigallus mencionat és Q. Caecilius Fuscus, d'Ostia (¡nv. ep. núms. 25-26) de 
l'any 169-171, per la qual cosa aquesta figura s'ha d'atribuir a Antoní Pius o a Marc Aureli 
(FISHWICK, 1966, p. 197). 

El primer taurobolium, testimoniat, és a Putéoli en l'any 114 (renovat el 134), pero aquest 
és de carácter privat i dedicat a la Venus Caelestis (GIL, X, 1596=2602). El primer de 
carácter oficial (pro salute imperatoris...) no va ser fins l'any 160 (GIL, XIII, 1751), últim del 
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Tanmateix, tant per l'epigrafia com per l'arqueologia, igual que passá amb 

Claudi I Vespasiá, sembla ser que aquestos refomnes no s'aplicaran fins al regnat de 

Maro Aurel i^^ 

Tal com hem dit, aquesta va ser una etapa especialment fructífera per a les 

associacions metróaques tal com es desprén de repigrafia, destacant, per sobre de 

les altres, els dendrophorí. Aquests van mantenir les dedicacions a l'emperador i a la 

seva familia, concretament a Lucí Verus (inv. ep. núm. 6) i al numen de la domus 

augusta (inv. ep. núm. 17). Mes interessant, pero, és destacar quina era la 

constitució social I relacions d'aquesta assoeiacló. 

En aquest sentit, s'ha de destacar Valbum deis dendrophorí (¡nv. ep. núm. 7) 

datat a principis de l'época severa. Entre els patrons destaquen els tres primers 

corresponents, tots ells, a dues familias senatorials, els Egrílii i els LarcH, 

estretament relacionades entre elles I amb una presencia, sobretot els primers, 

ámpliament testimoniada a Ostla®°^. El quart patró, mes dubtós, serla també d'una 

altra gran familia, els Fabii, amb una llarga tradició a la ciutat entre els que destaca 

el probable avi del nostre personatge que va ser consol. Així dones, es pot observar 

com aquesta assoeiacló busca el patronatge entre els homes mes poderosos de la 

ciutat i representante de les familias mes tradicionals. Tanmateix, els components de 

rassociació semblen ser majoritárlament, si no tots, Iliberts. Val a dir que, entre 

regnat d'Antoní Plus, que seria qui adscrigués aquest ritu al cuite de Cíbele (LAMBRECHTS, 
1952, pp. 157-58). 

En aquest cas, pero, a diferencia de les primeres reformes, no hi haurá cap mena de 
trencament o ralentització, sino que , probablement, l'acció reformadora d'Antoní Plus fou 
empresa en els últims anys del seu regnat i aplicada veritablement peí seu succesor. 
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aquests, destaquen els que tenien algún cán"ec, quinquenales o curatores, 

personatges enriquits i que tot sovint simultanejaven aqüestes distincions en altres 

associacions religiosos, com la deis augustales (inv. ep. núm.7,12 118) i collegium 

silvani (inv. ep. núm, 12), o professionals, com la deis mensores fnimentatiores (inv. 

ep. núm. 12 i 13), codiciarís (inv, ep, núm. 12), i fabríi tignuaroríi (inv. ep. núm.14). 

Segurament, el millor exemple d'aquests sigui Publius Claudius Abascantus, un 

esciau públic a la Gal.lia, que, un cop alliberat, prosperará rápidament a Ostia i 

acaba essent un personatge predominant dintre deis dendrophorí (inv, ep. núm.8, 9, 

10154). 

Tot i amb aixó, segurament la millor prova de la riquesa de l'assocíació i deis 

seus membres la podem trobar en les donacions, testimoniadas epigráficament, ja 

que no n'ha quedat cap resta. Així dones, son freqüents les donacions de plata, ja 

sigui en escultures(inv. ep. núm. 8, indeterminada, 14, de Cíbele, i 19, de Virtus) o 

contribucions (inv. ep. núm. 14 i 54). La magnificencia d'aquestes donacions sembla 

ser una característica de les associacions metróaques en compareció a les altres 

religions orientáis®^". 

Poca cosa mes es pot dir d'aquesta associació, ja que no s'ha pogut 

identificar la seva escola®", pero sembla que va ser reconstm'ída en aquesta época 

^ En aquest sentit vegi's l'estudi sobre aquesta familia a (MEIGGS, 1973, pp. 502-509). 
En aquest sentit vegi's també les donacions deis cannophorí. Efectivament, solament en 

el cuite a Isis es troben, esporádicament donacions en plata, així com petits triangles del 
mateix material en el cuite de lupitter Dolichenus, pero cap en els cuites de Sabazi o Mitra 
(THOMAS, 1984. pp. 1529-1530). 
®"MaIgrat a (VISCONTI, 1868, pp. 362-413) s'interpreta, equivocadament, l'espai posterior 
al temple de Cíbele. 
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(inv. ep. núm. 17), i que, probablement, estaña situada en la part occidental tal com 

hem comentat mes amunt"^. 

L'hegemonia que els dendrophorí tenien en el culto metróac®" va quedar 

mermada amb Paparició d'una nova associació, o confraria amb mes propietat, 

exclusivament de caire religiós i intimamemt Iligada a la figura d'Atis, els cannophorí. 

Ja s'ha esmentat mes amunt tant la creació com la significació d'aquesta, pero, 

tanmateix, s'han de considerar alguns aspectes en el cas específic d'Ostia. 

L'aparició d'aquesta confraria és un deis aspectes relacionats amb la reforma 

efectuada per Antoní Pius i, si la datació és correcta, aquest fet es pot provar en una 

inscripció dedicada a Faustina (inv. ep. núm. 23) i, sense cap dubte en época de 

Maro Aureli (inv. ep. núm. 24 i, segurament, 25"*). La dedicado a l'emperador será 

un fet corrent, i així es pot testimoniar amb Septimi Sever (inv. ep. núm.27 , 28 i 34) 

época de máxim esplendor de la confraria, si mes no a través del testimoní epigráfic. 

Així será d'aquesta época el testimoní d'un albunri inédit (¡nv. ep. núm. 30) que 

d'alguna manera ve a contradir la visió que es tenia deis cannophorí, sobretot en el 

seu aspecto social"®. Així es pot veure com la seva composició és molt semblant a 

la deis dendrophorí, amb un patronus conegut do classe senatorial, si bé 

Un deis elements mes importants d'aquestes seus eren els salons triclinars, lloc on 
l'assodació s'autorepresentava com a tal. En aquest sentit vegi's (SUBIES, 1994, pp.85-
110). 
®" Ja s'han comentat els hastiferí i la seva situació secundaria, tant des del punt de vista 
religiós com social. 

Aquesta en concret incorpora la fórmula pro salute ímperatorís... tan característica deis 
taurobolia. Sobre el significat de la paraula salus veure (SFAMENI GASPARRO, 1985 pp. 
102-103) on relativítza el seu significat de salvado. 
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d'identificació dubtosa i sense an-els conegudes a Ostia, ¡ amb uns cán-ecs dirigents 

fomriats per Iliberts enniquits que també fomiaven part d'altres assocíacions com els 

lenuncularíi (inv. ep. núm. 30), fabrí tignuaroríi (¡nv. ep. núm.30) o fins i tot els 

mateixos dendrophori (inv. ep. núm. 29). 

igual que passava amb aquesta última associació bona prova del seu 

potencial económic es pot observar en les donacions en plata, també d'escultures 

(inv. ep. núm. 25 i 35, de Cíbele ¡ Nemesis. 26, d'Atis, i 28, de Septimi Sever) o 

contríbucions (ínv. ep. núm. 34). 

En aquest cas sí que hí ha mes possibílítats de situar la seva schola en base 

a dos factors. El primer és l'estreta imbricado entre els cannophori i Atis, un fet que 

es pot traduir arquitectónicament en un petit edífici adosat a l'Attideion format per 

una sala quadrada, amb bases per escultures en el seu lateral, i amb un porticat de 

pilastres que segurament tindría l'aparenga d'un templet^^^ El segon, és la troballa 

de Y álbum abans esmentat (inv. ep. núm.30) que va ser trobat en VAttideion prop de 

la paret que separa aquest edífici amb l'anterior. No es pot excloure que I' Attideion 

fos la propia schola, pero tampoc es pot menysvalorar la proposta de que aquest 

provingués de l'altre®". 

Concretament a (GRAILLOT, 1912, pp. 262-263) es diu que eren Iliberts pero de condició 
mitja-baixa. 
®" Ja s'ha descrit mes amunt aquest edifici així com la seva posició privilegiada en el 
santuari. 
^" En qualsevol cas originariament havia estat en un deis dos, ja que en VAttideion es varen 
descubrir les troballes in sltu, i no trasladados com en altres llocs. 
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En qualsevol cas, la funció deis cannophorí seria totalment depenent del cuite 

d'Atis i, en aquest sentit, s'ha d'entendre la construcció del propi AWdeion. 

Caius Cartilius Euplus I rAttIdeion. 

Arqueológicament, es pot detectar una important remodelació de l'edifici 

quadrat, interpretat com a recinte iniciátic, en el darrer quart del s. 11®̂®. Aquesta és, 

básicament, la incorporado d'una estructura absidiada en la part oriental del recinte i 

una magnificado de la seva entrada, inicialment mes modesta. 

Si per a la primera fase de redifici totes les interpretacions no poden deixar de 

ser hipótesis, mes o menys versemblants, a partir d'aquesta remodelació no hi ha 

dubte a interpretar-lo com a un petit santuari dedicat a Atis, és a dir un Attideion, 

grades a les troballes escultóriques. Tanmateix, val a dir que, malgrat aquesta 

afirmado tan taxativa poca cosa mes es pot dir amb absoluta seguretat sobre les 

motivacions, significat i disposició interior d'aquest, cosa que afecta molt a la 

interpretació del seu programa iconográfic. 

En aquest sentit hem de insistir, novament, en la precarietat deis diaris 

d'excavació que en realitat no son mes que un inventari de troballes i on solament 

s'indica la troballa en si (únicament escultures i elements epigráfics) i Tedifici on es 

va trobar. Per aixó és de lamentar la manca de documentado sobre les troballes de 

YAttideion, que varen apareixer in s'rtu, cosa que hauria facilitat molt aquest estudi. 

(MARefa/H, 1996). 

227 



Aquest condicionament s'haurá de teñir sempre present en la nostre interpretado. 

L'estructura absidiada, que hem d'interpretar com una capella, té una planta 

formada per un trapezi®^®, disposat paral.lelament al mur oriental del recinto, al qual 

se li va practicar una obertura, i un ábsis, lleugerament ultrapassat, disposat davant 

per davant d'aquesta, ocupant una superficie aproximada d'uns 17 m^ 

En les dues parets laterals del trapezi hl ha oberts dos nínxols, un amb 

pedestal i l'altre no, i una cornisa correguda entorn de Tinterior de l'ábsis. En el 

moment de la troballa, els dos ninxols es conservaven a una altura d'entre 20 i 30 

cm., cosa que permitía veure perfectament la seva base, i prova d'aixó n'és la 

restaurado que així ho va mantenir. Per altre banda, la cornisa correguda no es va 

conservar encara que quedava la rasa en el mur de l'absis í restes de l'encaix 

d'aquesta que sembla que era de travertí. Malauradament, en aquest cas la 

reconstrucció no va ser tant precisa, ja que es va fer mitjangant uns blocs de travertí 

irregulars únicament uniflcats en la seva part superior. En aquest sentit dissentim 

forga d'aquesta interpretació ja que, peí que es pot veure en les fotografíes previos a 

la reconstrucció, peques i de no massa qualitat, la rasa únicament era llisa en la 

part inferior, pero no en la superior que sembla irregular, element que s'ha de teñir 

present en la Interpretado final. 

La curiosa planta trapezoidal ve determinada per la preexistencia d'un mur que anava 
desde l'angle nordoriental del rednte fms la fagana lateral del temple de Bellona, tancant el 
petit santuari d'aquesta deessa. Tanmateix, sobta aquesta adaptado ja que determina la 
planta de la capella i que podia haver estat obviada. 
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Aqüestes dades indiquen que, a part del sígnificat ritual i religiós de la 

construcció, quan redifici fou construit partía d'una planificado previa en la que, 

formalment, es convertía l'edifíd en un continent per escultures. Aquest element 

doble, arquitectóníc i escultóric alhora, és molt important ja que ens está indicant 

que tota l'obra va ser planificada acuradament en base a un programa iconográfic 

específicament dedicat ais ritus que s'havia de celebrar en redifici. 

Quan aquesta estructura es va excavar el 1940, s'hi van trobar un conjunt 

considerable d'escultures®^ d'entre les que destacaven set amb el nom del dedicant 

(inv, ep. núms. ), un tal Caíus Cartilius Euplus, el mateix dedicant de la gran 

escultura d'Atis jacent (inv. ep. núm.) , trobada el 1869 per V iscon t i " \ amagada en 

els seus entorns, la major part de les quals es destacaven en época antonina. 

També va ser trobat, juntament amb l'escultura, un fragment de placa de marbre, 

llisa, de 0,35 x 0,23 m. amb l'inscripció, en la seva part central, "[C(aius) CJARTILIVS 

• EVPLVS I D(onum) • Diedit)" (inv. ep. núm. 52), A diferencia de les altres 

inscripcions d'aquest personatge, el suport no sembla ser la base d'una escultura, 

sino una placa per anar clavada a la paret i probablement associada a una 

constnjcció. 

(CALZA, 1946,pp. 183-205; CALZA, R., 1946, 206-227). Val a dir que ni en la publicado, 
ni en els diaris, ni de l'inventari d'Ostia, no es pot distingir entre les escultures trobades en 
l'ámbit quadrangular o en la construcció absidiada. Probablement G. Calza no estava 
present durant l'excavació (o hi era poc), pero el fet de que la publicado aparagués posf 
mortem , i segurament inacabada, fa pensar que potser es perdessin importants detalls que 
solament es trovaven en la seva memoria. 

(VISCONTI, 1869), p. 210). 
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Acabem d'esmentar, dones, que l'edifiei sembla estar planifieat juntament 

amb un programa ieonográfie eseultórie, que la datado de l'edifiei, eom de bona part 

d'aquestes eseultures és d'époea antonina, així eom la presénda d'una plaea en la 

que s'esmenta la donado d'una probable constmeeió. D'aquestes evidencies es pot 

desprendre que C. Cartilius Euplus, entom de l'any 175. promouría i pagaría la 

totalitat de la construcció absídiada juntament amb la seva decoració escultórica. 

Tanmateix, poca cosa es pot dir sobre aquest dedícant, ja que totes les 

ínscripcions que l'esmenten son les abans ressenyades. Si que es pot considerar, 

pero, que seria un Ilíbert d'origen oriental, de la familia deis Cartilü. 

Aquesta sembla ser una gens d'origen etruse®^ i testimoniada a Chiusi. A 

Ostia el personatge mes ímportant va ser Caius Cartilius Poplicola, datat al s. I a.C. 

durant la segona guerra civil i partidari, probablement, d'Oetavi, que va ser vuit cops 

duovir, tres d'ells amb poder eensorial"^. D'aquest personatge resten la seva tomba 

pública i una escultura heroitzada en el temple d'Hercules"*, que segurament va 

restaurar. Malgrat la gran trascendencia d'aquest personatge a la colonia, no hi ha, 

prácticament, cap testimoní de la perdurado de la familia a exepció d'un probable 

descendent en el canvi del segle I al l l " l Tampoc hí ha massa testimonis de Iliberts 

«^(SCHULZE.1969. p. 145). 
Sobre aquest personatge (MEIGGS, 1973). 
(BLOCH, 1958, pp. 209-219; CALZA, R., 1958, pp. 221-228). 

" 5 (ZEVI, 1968, pp. 88-89) on cita a un C. Cartilius Sabinus que va fer donado d'un porticat 
púbiic. 
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d'aquesta gens®^ cosa que fa pensar que, o bé es va diluir en el temps, o bé va 

decaure en importancia. 

Per tot aixó és difícil establir quin sería l'orígen del nostre personatge, que 

porta el mateix nom del famós Poplicola, pero sense cap mena de connexió, directa 

o indirecta, amb aquesta familia. Una altre possibilitat sería que vingués d'una 

branca aliena a la ciutat, pero, malauradament, els Cartilii no han deixat gaires 

testimonis. 

Un altre fet que sobte és la manca de referencies sobre C. Cartilius Euplus. 

La donació de l'estructura absidiada amb tot el programa iconográfic, fins i tot amb 

peces importades, fa pensar en una capacitat económica elevada, pero que no es 

veu reflectida fora del Campus, ja que no surt a cap alba d'associacions 

professionals o religiosos, com passa en canvi amb altres personatges testimoniats 

en el santuari"^. 

Així dones, poc o res, es pot dir d'aquest personatge, pero si sobre les 

motivacions que Timpulsaren a fer-ho. En cinc de les estatúes donados per ell se 

cita la fórmula "...ex monitu deae", per consell de la deessa. És a dir, que aquesta 

constmcció va ser endegada per C. Cartilius Euplus després de teñir un somni o 

visió on Cíbele li va manar. En realitat aquesta és una fórmula que ve a justificar una 

empresa personal d'un personatge dins d'una confraria religiosa. 

6 » (CIL, XIV, 281, 817,1614 i 4903). 
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Tanmateix, aquesta explicació no pot ser tant senzilla, perqué hi ha prou 

elements com per dir que C. Cartilius Euplus no va actuar únicament per un impuis 

personal. Per un cantó, trobem el context historie. Aquesta empresa, demanada o 

influida per la deessa, s'esdevé molt poc temps després de la reforma del cuite 

metróac feta per Antoní Pius, en la qual Atis passa a teñir un paper determinant 

juntament amb la confraria que tutela, els cannophoif^. Aquest fet implica, 

necessáriament la construcció d'un temple o capella dedicat a Atis per tal de poder 

complir amb els seus ritus. Per l'altre cantó, la riquesa i sincretisme del programa 

iconográfic. En aquest punt hi ha dos possibles explicacions que no teñen perqué 

ser contradictorios entre si, ja que, en certa manera es complementen. La primera 

seria que C. Cartilius Euplus actúes únicament com un mécenos i que deixés en 

mans del sacerdoci tant la planificado de l'edifid com, sobretot, del programa 

iconográfic. La segona, molt mes engrescadora és que aquest personatge 

intervengués directament en la confecció del programa. 

S'ha de teñir en compte algunas referéncies concretes respecte al possible 

grau d'implicació de C. Cartilius Euplus, a part del seu probable origen oriental, en 

aquesta última decissió com son les connexions directos amb Cízic. 

Aquesta ciutat, ais peus del mont Dídime, sembla ser que era el principal 

santuari d'Atis a Frigia, ja que va ser en aquest indret on vivia el jove pastor i on va 

Val a dir que aquest argument negatiu no és en cap cas concloent, ja que molts 
d'aquests testimonis son fragmentaris. 

(FISHWICK, 1966, pp. 193-202). 
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sofrir la seva passió®^. Malauradament, és molt poc el que es coneix del lloc, i deis 

seus entors, ja que no s'ha conservat, prácticament, cap resta. Tot I amb aixó si 

queden el testimoní d'un gran recinte o temple dedicat a Atis. Son, básicament, 

elements de decoració arquitectónica i columnes on hi ha esculpidos la imatge 

d'Atis, a mena de telamons®'°, que ens parlen d'una gran reforma d'aquest santuari 

en época d 'Adr iá" \ També s'han de destacar les emissíons monetals d'Antoní Pius, 

Maro Aureli i Commode de Cízic on surt Atis ajagut®'^ 

De les peces recuperados pertanyents a aquest programa iconogáfic, dues 

d'elles teñen una connexió directo amb Cízic. La primera seria la propia ¡mago del 

déu (inv. esc. núm.22). Per un cantó, la propia representació de la divinitat, en 

posició jacent i recolzat amb el bra? esquerra que solament té paral.leis, en aquesta 

época, amb les monedes de Cízic, abans esmentades, i que semblen representar la 

imatge de cuite d'aquell santuari, pero per l'altre, mes destacada, la propia 

cronología de l'obra, datada en época d'Adriá®''. En aquest sentit, la cronología és 

determinant ja que és difícil considerar una estatua de cuite, com aquesta, sobre una 

divinitat que no será reconeguda estatalment fins a época d'Antoní Pius, així com la 

seva complexitat sincrética, sobretot en el tocat. Contrariament, aquests arguments 

no afecten una escultura feta a Cízic, o a Asia Menor en general, on aquests cultos 

teñen una pervivéncia des del s. VII a.C. 

(PICARD, 1960, pp.63-72) 
(MACRIDY-BEY i PICARD, 1921, pp.437-470). 
Sobre la política religiosa d'Adriá i especialment relacionada amb Cíbele veure 

(BEAUJEU, 1955, pp. 270-272). 
«" (FRITZE, 1909, pp.30-34) En aqüestes apareix tant nu com vestit amb túnica estel.lada i 
anaxyrídes i representant, segons es creu, una estatua de cuite. 
" 3 (CALZA, R., 1946, pp. 216-217). 
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L'altra escultura, de la mateixa cronología que Tanterior, és un deis dos 

telamons, que representen al déu Pan, que flanquejarien l'entrada (Inv. esc. núms. 

13 i 14.). Aquest té una forta ínfléncía asiática, concretament de l'escola de Pérgam, 

ciutat molt propera a Cízic, per6, mes concretament, teñen uns Iligams estilístícs 

idéntics a uns pilars, també decorats amb figures de Pan trobats a la mateixa Cízic, i 

especialment amb un de conservat a Liverpool. Aquest últim no solament té la 

mateixa postura sino, sobretot, un treball idéntic en la representació del rostre i en 

l'execució deis cabells i la corona de pi"^. Tanmateix, s'ha de teñir en compte que, 

possíblement, aquesta figura podria teñir una disposició arquitectónica diferent, ja 

que l'altre telamó (ínv. esc. núm.) és una copia del portat de Cízic, contráriament al 

que s'ha publícat sempre consíderant-los com a idéntics*^. 

Així dones, no solament hi ha aqüestes connexions directos amb Cízic, sino 

que, a mes, sembla que s'intenta reproduir a Ostia, el própi santuari de la ciutat 

asiática. Sigui com sigui, es pot cojeturar que C. Cartilius Euplus coneíxia el santuari 

d'Atis a Cízic i que quant s'oficialitza aquest nou cuite a l'occident roma d'alguna 

manera intenta reproduir-lo a Ostia, ja que no solament era un exemple a utíiitzar, 

sino que era el mes emblemátíc. S'ha de teñir en compte que el cuite ja existía a 

Asia, i, amb ell, tots els seus ritus característics per la qual cosa és de suposar que 

la construcció del nou santuari a Ostia, un cop oficialitzat el cuite, havia de respectar 

una serie de factors que devien de ser necessaris albora del cuite. 

®̂  Sobre aquest sátir veure (DEMANVEZ, 1973, p.192-193). Tot i amb aixó veure el 
comentad corresponent de la nostra escultura ja que si bé teñen uns elements estilistics 
semblants, no son ídéntiques tal com deia (CALZA, R., 1946, p. 208). 
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Finalment queda el dubte, ja esmentat, de quina seria la participado de C. 

Cartilius Euplus, a part del fet físic de pagar l'obra, en la construcció de VAttideion, si 

aquest va anar, per iniciativa própia,o bé enviat peis sacerdots i/o associacions 

d'Ostia, a Cízic préviament a la construcció de VAttideion, o si , contrariament, era un 

oriental que ja coneixia el santuari asiátic, segurament com a iniciat, i que l'íntentá 

reproduir-lo a Ostia. 

Sigui quina sigui la resposta, que difícílment es podrá contestar, no hi ha 

dubte de que Euplus va estar a Cízic, í de qué, d'alguna manera, va intentar 

reproduir el model a Ostia, í de que allá, o a la vora, va adquirir dos deis elements 

del programa iconográfic de VAttideion, especialment Vimago cultual del déu, amb 

totes les connotacions que podria portar el seu origen a la propia Ostia. 

E l programa iconográfic. 

Préviament a l'estudi del programa iconográfic es fa necessari saber quines 

peces el conformen i quina seria la restitució, el mes aproximada possible, en el seu 

lloc originari. El cojunt está format per onze obres de les quals vuit porten el nom del 

dedicant, C. Cartilius Euplus, per la qual cosa no ofereixen dubtes a l'hora de la seva 

inclusló en aquest programa. Aquestos son l'estatua de cuite, representant al déu 

jacent (inv. esc. núm.22), una representació de Atis-Díonís-Cíbele (Inv. esc. 

núm.23), una Venus Genetríx (inv. esc. núm.lB), un pi (inv. esc. núm.20), un brau 

(inv. esc. núm.18), un coribant (inv. esc. núm.21), un relleu de temática animalística 

Efectivament, així consta en la publicado original (CALZA, R., 1946, pp. 208-209) que 
s'ha repetit contínuamenL Tanmateix, veure el nostre comentari contrari a aquesta 
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(inv. esc. núm.15) i una escultura de Ceres-Fortuna (inv. esc. núm.17). A aqüestes 

s'hi han d'afegir els dos Pan que flanquejaven l'entrada (inv. esc. núms.13 114) i una 

escultura d'Apol.lo-Atis®^ (inv. esc. núm.19) que, malgrat haber perdut la seva part 

inferior, estilisticament es podria incloure en aquest conjunt. 

Peí que fa a la colocado algunas son mes clares que les altres. Els dos 

telamons de Pan no ofereixen cap mena de dubte, ja que van ser trobats in situ, si 

bé caiguts®^^. En realitat, no es pot testimoniar l'activitat de C.Cartilius Euplus 

respecte a aqüestes dues figures, pero el fet d'emmarcar l'entrada de la construcció, 

que li atribuYen, i la seva relació amb el relleu deis animáis, així ho fa pensar. 

És precisament aquest relleu el que ajuda a compendre com seria l'entrada a 

l'estructura absidiada. Quan va ser trobat aquest relleu va ser considerat com un 

element votiu mes, l'únic atribuTt a Cíbele®^, I en cap moment es va plantejar la 

seva disposició o funció, malgrat que amb un estudi acurat de les seves proporcions 

indica que aquest no pot anar disposat díns d'aquesta estmctura"^. Contrariament, 

la presencia deis dos telamons, que, malgrat ser diferents, teñen la mateixa altura, 

indiquen una entrada arquitrabada. La única hipótesi que es pot teñir en compte 

afirmado, en el lloc corresponent. 
"® Actualment está exposada amb una base reconstruida on hi ha la dedicatoria de Cartilius 
Euplus, pero, con hem comentat, aquesta base, amb una emprenta circular, correspón a la 
figura de Ceres-Fortuna. 

Val a dir que, actualment, están posats una mica moguts, configurant una obertura más 
gran, pero en les fotografíes de la excavado es pot observar, perfectament, quina era 
l'originária, coincidint amb els brancals de l'obertura. 

(CALZA, R., 1946, p. 214). 
La seva disposició rectilínia impedeix que vagi situat a l'absis, i les seves mides 

conservadas (2,10 m.) dificilment encaixen amb la deis murs laterals (2,20 m.) tenint en 
compte que en manca algún fragment. 
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seria la disposició d'aquest relleu com a fris de la porta. S'ha de teñir en comte la 

inscripció d'aquest relleu "NVMINI ATTIS C. [CJARTILIVS EVPLV[SJ EX [MONJITV 

DEAE" , on es fa referencia al numen d'Atis, malgrat que aquest no hi és 

representat®*". Des del nostre punt de vista, aquesta referencia al numen, en reaíitat 

la propia escultura d'Atis jacent, on hi ha la mateixa inscripció, s'ha d'entendre com 

el límit del templum dedicat a aquest déu i, per tant, el relleu el que está detemninant 

és {'entrada. 

L'associació de (a fundó arquitectónica deis dos telamons I del que acabem 

de dir sobre el relleu deis animáis fa pensar que tots dos anirien junts formant un 

sistema arquitravat. Val a dir, pero, que aquesta unió no és tan clara des d'un punt 

de vista exclusivament arquitectóníc , ja que hi ha algunes mancances. Així, si es té 

en compte un sistema normalitzat format per fust, capitell, arquitrau, fris i comisa la 

falta d'algun d'aquests elememts en dificulta rinterpretació. 

El principal problema serien els capitells, ja que en teñir cada telamó una part 

superior de planta irregular í diferent cada un d'ells és difícil pensar com anirien 

Iligats a un capitell®*\ En aquest sentit s'ha de suposar que l'arquitrau anir'ía disposat 

directament sobre els telamons. Una possible solució per a aquest problema, 

purament estética, seria que les corones fotos per fulles agulliformes de pi creessin, 

d'alguna manera, la sensació visual d'un capitell. 

Recordem, novament, que la iconografía ha estat atribuida a Cíbele, no a Atis. 
En aquest sentit (CALZA, 1946, p. 193) indica que ha vist les restes de l'arrencament de 

l'arquitrau sobre el cap d'un deis dos telamons, val a dir, pero, que no hem estat capagos de 
trobar aqüestes restes. 
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Seguidament vindria l'arquitrau, del qual no en queda avui dia cap rastre"^, 

sobre el qual aniria disposat el frís. Aquest, d'una altura de 0,30 a 0,33 m.,está 

fracturat en tres fragments, dos deis quals coincideixen (1,72 m.) I un de tercer que 

no (0,38 m.). Aquest últim té un gruix molt mes considerable que els altres dos, a 

part de la fractura, que no encaixa, cosa que fa pensar en que en mancaría algún 

d'intermig, possíblement Ilís, que no s'ha conservat. La llum de la porta és de 2, 80 

m., mes 0,50 m. per cada telamó cosa que faría una Ilargaria total del fris de 3,80 

enfront deis 2,10 m. conservats del fris deis animáis. Aparentment les diferencies 

son insuperables, pero s'han de teñir en compte dos factors, el primer, la necessitat 

d'un fragment intermig que uneixi les dues parts del relleu que no encaixen, tal com 

ja hem dit, pero, en segon lloc, la necessitat d'uns fragments termináis a cada cantó 

del relleu. En aquest sentit, els dos laferals de cada fragment teñen la impronta d'un 

encaix a 0,16 m. de la part inferior cosa que fa pensar que el relleu era molt mes 

llarg. 

Finalment quedaria la cornisa. La part superior del relleu és mes o menys 

irregular, pero amb un perfil que ressegueix els contorns deis animáis, cosa que fa 

pensar, mes aviat, en linios de fractura que no pas en un perfil buscat"^. Un element 

reforga aquesta opinió, en el fragment final del cantó esquerra, el que havíem 

mencionat com a mes gruíxut, té una part del perfil superior ilís i amb l'impromta d'un 

encaix superior, cosa que faría pensar que portaria alguna mena d'element a sobre. 

"2 per6 segurament sí que hi eren quan es va excavar, ja que en les fotografíes es veuen 
molts materials constructius (fusts estriáis, blocs, etc..) avui dia perduts o desplagats. 

Tanmateix, aquesta és una opció que no es pot menysvalorar ja que potser s'intenta 
cercar un fons muntanyós i irregular. Si aixó fos així, la porta no podria portar cornisa. 
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Interpretació de rentrada al recinte absidiat 



La restitució de la comisa solament pot ser aproximada, pero s'ha de teñir en 

compte un fragment d'aquesta mena d'element en els entoms del santuari®**. Aquest 

bloc conserva l'angle terminal d'una cornisa, amb unes proporcions (0,35 m. 

d'amplada i 0,30 m. d'altura) que podrien encaixar perfectament amb el fris abans 

descrit. La cornisa té una decoració en quatre registres, una filara d'astrágals ¡ una 

de palmetes a l'inferior, un denticuiat encadenat, un cimaci jónic I, finalment, un 

astrágal coronat amb una amplia cinta d'omamentacions vegetáis. El lateral manté 

los motlluros pero sense treballar cap de les decoracions, la qual cosa Indica que 

seria frontal. 

Tots aquests elements esmentats son els que configurarien l'entrada a 

l'estructura absidiada, magnificant-la espectacularment. Ja hem esmentat que un 

deis telamons va ser portat de Cízic I l'altre és, sens dubte, una copia d'aquest 

pensat per anar en aquesta porta®* .̂ Aixó últim planteja els dubtes de si s'intenta 

reproduir un element arquitectóníc de la mateixa Cízic o bé si es tracta d'una 

reinterpretació deis elements del santuari asiátic. Malauradament, ara per ara, no es 

pot donar cap resposta. 

^ Concretament, just a l'exterior del recinte quadrat, al cantó dret de la porta s'hi van 
dipositar les restes arquitectóniques de \'Attideion, si mes no, amb tota seguretat. els fusts 
de la columna central ja que aquests es poden veure en una fotografía de l'excavació. 
Juntament amb aquests fusts va apareíxer aquesta cornisa, per la qual cosa és de suposar 
que provenia del mateix lloc. 
" 5 Tal com ja hem esmentat el marbre del primer és proconés i el de la copia de thasos, 
cosa que pot sugerir, també, una utilitzadó a la mateixa Cízic. 
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De la porta poca cosa en podem dir, excepte que existia físicament alguna 

mena de tancament.cosa no gens extranya en un lloc on s'hi feien ritus iniciátics, ja 

que s'han conservat els encalxos en el llindar. 

Traspassada l'entrada, s'accedeix directament al recinte que, creiem, s'ha 

d'entendre doble, si mes no per les nostres propostes, és a dir, l'espai trapezoidal i 

l'absis. D'aquest primer, solament portarían decoració escultórica els dos ninxols 

laterals. El dret, sempre des de l'entrada, amb un petit pódium per sostenir una 

escultura estreta, mentres que l'esquerre, sense cap mena d'estructura interna, per 

una escultura mes amplia. Aquest últim element és el que ens dona la ciau de la 

decoració interior, ja que de tot el programa, solament una hi encaixa perfectament; 

l'escultura de Cíbele-Atis-Dionís assegut sobre un Weó^^ (inv. esc. núm.23). Aquesta 

molt amplia i frontalment voluminosa, és totalment llisa per la part posterior, i fins i 

tot, el cap del Ileó que es gira cap a l'espectador i, per tant, sobresurt del pía 

posterior, és molt poc trebaliat, básicament esbossat en volum, la part de la 

caballera que l'espectador no pot veure perqué va encaixada en un nínxol i no 

solament contra una paret. 

Si aquesta col.locació és correcta, el nínxol dret, davant per davant d'aquest, 

solament podria portar l'escultura del coribant que acompanya Cibeles ¡ no Atis, 

encara que aquest últim hi sigui present"^ Aquesta és una figura que sembla que 

"® La triple interpretació d'aquesta escultura nosaltres l'entenem díns d'una lectura 
complexa, on diferents conceptes son presentats junts, encara que tinguessin la mateixa 
funció alhora. 

Sobre la identificado com un coribant i no com a Mart veure el comentari corresponent a 
l'escultura. Exemples d'aixó ho podem veure en molts relleus BUSCAR. 
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sobresurt d'un pía llis cap a {'espectador i molt treballada tant frontal com 

lateralment, tanmateix, si la figura anés contra un mur la massissa part posterior 

sera massa pesada I evident, trencant amb l'efecte de mobilitat que es busca, 

mentre que dins d'un ninxol el resultat és molt mes positiu, ja que aquesta part 

posterior queda absorbida peí marc arquitectónic. 

El tercer ámbit seria el format per la zona de l'absis, en el centre del qual hi 

aniria l'imago cultual representant Atis jacent (inv. esc. núm.22). Ja s'ha esmentat la 

troballa d'aquesta escultura fora del recinte, pero, tot i amb aixó, no sembla haber-hi 

cap dubte de la seva ubicado, fet palés en la reprodúcelo d'aquesta disposada, 

actualment, en aquest lloc.Tanmateix, en la nostra disposició estarla una mica mes 

retirat cap al fons, tal com es justificará mes endevant. No queda tan ciar, pero, la 

ubicado de les cinc escultures que queden disposades en la llarga cornisa 

semicircular. 

Probablement, la que ofereix menys dubtes és l'escultura d'un brau (inv. esc. 

núm.18). Aquesta té una forta connotado frontal en la representació del brau de 

perfil, pero la inscripció relativa a la donació está posada en un lateral ,just sota el 

cap, i la seva visió i lectura eren obligatóries. Tanmateix, malgrat la frontalitat del 

eos, el cap está girat un quart cap a la dreta, de manera que determina un angle de 

visió de tres quarts respecte a l'espectador. En aquest sentit, la millor posició del 

brau seria en l'extrem esquerra de la cornisa, oferint, des de l'entrada i el centre de 

l'estnjctura, la seva millor disposició, alhora que mirarla, cara a cara, a l'iniciat. 
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Un cas semblant Toferiría la representació d'un pi amb una serp enroscada 

entom el seu tronc (inv. esc. núm.20). Aquesta escultura, amb un tronc cilíndric que, 

a partir de l'enforcadura, s'obre amb floes de fulles de pi i pinyes en totes direccions, 

dificilment ha estat concebuda per ser vista únicament de manera frontal, per la qual 

cosa una disposició de tres quarts respecte a l'espectador és també la mes 

apropiada. En aquest sentit, el seu lloc mes plausible sería en l'extrem dret de la 

comisa, devant per devant del brau. A favor d'aquesta posició hi ha, també, un 

element comú amb l'anteríor escultura. Tal com hem dit, entom del tronc hi ha 

enroscada una serp que, si bé ha perdut el cap, si consen/a el seu arrencament i la 

impromta del seu encaix, determinant tant la seva posició com la direcció. D'aixó es 

pot deduir que, com el brau, el cap de la serp miraría directament a la cara del 

mystes. 

Aquest factor d'interrelació entre el programa iconográfic i el mystes ha de ser 

determinant, ja que l'objectiu buscat és el contacte amb la divinitat i el contacte 

visual ha de ser un factor ciau . 

Finalment, queden tres escultures. Venus Genetríx, Ceres-Fortuna i Apol.lo-

Atis (inv. esc. núms.16,17 I 19) que no ténen una disposició clara i que aquí han 

estat posicionades en base a l'ínterpretació del programa iconográfic, és a dir 

Apol.lo-Atís sobre l'eíx de l'edifiei i les altres dues una a cada cantó. 

Així dones, resumint, de Testmetura de l'edifiei i de la disposició de les 

eseultures es configuren tres ámbits; el primer, l'entrada amb els dos telamons i el 
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fris animalístic, el segon, l'espai trapezoidal amb les figures de Cíbele i del coribant 

una a cada cantó, i finalment, el tercer, l'absis, amb la figura d'Atis al centre i les 

altres disposades en la cornisa circular tal com hem justificat. 

En base a aquesta restitució del conjunt de figures es pot fer una interpretado 

del significat del programa iconográfic. Aquesta interpretado, pero, dona dues 

lectures diferents pero totalment conplementáries I no excloents albora. 

La primera lectura un significat ritual i estaria orientada a la iniciació del 

mistes. Molt poca cosa es pot saber d'aquests ritus ja que solament es teñen dues 

referéncies. La primera, de Climent d'Alexandria, Protréptic, II,: 

"Ex TO/d7vaXou £(payov EX X^MP'^O^ emov sx£pvo(popr¡<yce vno 

Tov naaxov 07:£5ü\^ 

"He menjat del timbal; he begut del cimbal; he portat el 

hemos; he entrat en el pastos". 

La adscripció d'aquest passatge no és tampoc absolutament segura, ja que 

Climent barraja dos cuites albora, el de Deméter i el de Cíbele i Atis. Tanmateix, la 

referencia ais símbols característics de la deessa frigia semblen assenyalar aquest 

últim cuite. 

La segona és de Fírmic Matern, De errore profanarum religionum, XVIII, 1,6: 

"In quodam templo, ut in interioríbus partibus homo morítums 

possit admitti dicit: "de tympano manducavi, de cymbalo bibi 

et religionis secreta perdici", quod graeco sennone dicitur 
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"ex Tünnavoü psfipcoxa, ex xvnPaXov nenaxa, yeyova fioarrja-

"Arrecocf. 

De tots dos textos es pot veure com la fórmula repetida és Idéntica en els tres 

casos citats, si bé el final és sempre diferent®*®. La primera part de la fómnula és 

forga con-ent en el seu sentit, és a dir, l'iniciat indica que ha complert una serie de 

ritus que l'han apropat a la divinitat, en aquest cas compartir uns aliments místics 

sobre el símbols própis de Cíbele. De la segona part de la fómnula, Climent ens 

menciona Tacto de portar el kernos, un vas ritual, testimoniat en el culto de Cíbele®*^ 

pero del qual no en sabem el contingut, encara que s'ha proposat que fossin 

llanties®". Finalment, en l'última part de les formules es cita l'acte ritual d'entrar en el 

pastoz, que pot ser entes tant com a "cambra nupcial" o "cel.la" (d'un temple). L' 

última interpretació sembla la mes correcta ja que no hi ha testimoní en cap autor 

cristiá d'un ritus nupcial en aquesta religió, pero sobretot per la primera part de la 

fórmula llatina de Firmic Matern "In quodam templo, ut In interíoríbus partlbus". 

En qualsevol cas, en totes les formules es menciona l'acte d'entrar en un 

espai determinat on es produeix la culminado de riniciació. És aquest el significat 

que croiem que té aquesta estructura absidiada dedicada a Atis. 

Sobre el significat d'aquests dos passatges i la proposta d'una possible fórmula original, 
veure (SFAMENI GASPARRO, 1985, pp. 79-83, i especialment la nota 87) on es recull la 
proposta de Usener: " Ex Tvunavoo PePpcoxa, ex ^uftPaXov nenaxa, xex^^vq>opr¡xcx, vno 
nacjTOV vnoSeSuxa, yevovEnv(T:r]¿^"ArxE(úc/'. 
®*3 Mes concretament en reladó ais taurobdia, (CIL, VIII, 23401 i CCCA, V, 114). 
®5° (SFAMENI GASPARRO, 1985, p.81). 
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Segurament aquest petit edifici adossat al recinte quadrangular vindria a 

imitar un element caracteristic I imprescindible deis ritus frigis, la cova. En el santuari 

frigi de Aezani, dedicat a la Mare deis Déus de Steunos, es pot trobar un recinte 

natural molt semblant al nostre. En aquest hi ha una petita ten-assa de la qual es 

pot accedir a una cova, avui dia ensorrada, on hi ha tres ninxols per disposar-hi 

imatges^^\ L'escenografia ritual, tal com es cita en les formules anteriors, seria la 

mateixa, és a dir, un espai tancat, sigui natural o construTt, on fer-hi la iniciado. 

Així dones, des d'aquesta perspectiva és possible interpretar aquest edifici. 

El primer ámbit, l'entrada, está formada per la porta monumental citada mes 

amunt, és a dir un sistema arquitravat format per dos telamons representant el déu 

Pan sobre els que hi ha disposat el relleu animalístic. Individalment, els primers 

havien estat interpretats, senzillament, com a companys de Cíbele, representants 

de la natura i Iligams amb el cuite a Dionís, mentres que el segon, com a animáis 

relacionats amb la deessa^". Efectivament, totes aqüestes interpretacions son 

correctos, pero la interpretació conjunta obre una perspectiva mes global. 

Des del el nostre punt de vista, aquesta porta, és l'entrada a un món místic, el 

traspás al món de Cíbele I Atis, format per coves i de profundes connotacions 

ctóniques. Les dues figures de Pan representen l'aspecte mes salvatge de la natura 

"^(NAUMANN. 1967, pp. 228-232). En realitat l'estructura, en aquest cas natural, sembla 
ser quasi idéntica a la nostra, amb una terrassa, una primera cova, de dimensions reduídes 
i, finalment, una darrera cova de proporcions mes grosses. Així, en aquest exemple trobem 
també una succesió d'espais tal com passa a YAttideion d'Ostia. Aquesta repetido ha 
d'estar, al nostre entendre, relacionada, necessáriament, amb els ritus a que era destinada. 
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i faciliten, alhora que protegeixen, el mystes en el seu procés de transfonmació. El 

relleu animalístic, tant Iligat a la figura de Cíbele, segurament sitúen aquest mystes 

en un ámbit molt concret, la caverna on la deessa va portar Atis transfigurat en pi, és 

a dir, la propia tomba d'Atis®". D'alguna manera, i des d'una perspectiva 

exclusivament mistérica, riniciant, és traslladat en un sait dimensional des de l'ámbit 

urbá en que es troba el santuari fins a la cova, ja en l'ámbit mistic, on Cíbele 

l'introduirá I on es covertirá, tal com deía Fírmic Matem, en un mystes d'Atis, 

''Hü(jTr¡a"ATt£cocf. Un cop dins de la cova romandrá en el segon ámbit, on será 

acompanyat per la propia Atis-Dionis-Cíbele i el seu seguid, representat aquí per un 

coribant. La presencia de Clbele.i alhora el propi Atis, en aquest sentit, s'ha 

d'entendre com el que tutela i presenta l'íniciant al déu, que no es revelará fins al 

tercer ámbit. Tanmateix, també s'ha de teñir present el sincretismo amb Dionís, un 

déu que en aquest cas serveix de llígam entre els telamons refigurant el déu Pan de 

l'entrada i l'inicíació a l'ámbit místíc. 

Així dones, no será fins al tercer ámbit, al qual no s'hi pot accedir físicament ja 

que la gran imago del déu ho impedeix, en qué Tiniciant será convertit en mystes 

d'Atis. Un element que s'ha de teñir en compte és que totes les imatges están 

Ileugerament reculados cap a Tinterior de l'absis®" cosa que podria indicar una 

(CALZA, R., 1046, pp. 208-209 i 214-215). 
®" Tampoc es pot excloure que representes al mont Dídime o l'lda, pero en qualsevol cas 
s'ha d'entendre com l'alegoria d'un lloc concret. físic o espiritual, mes que no pas la natura 
en un sentit genéric. 

Si mes no la cornisa, ja que la posició segura de l'Atis jacent no es pot precisar. 
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possible separado (una cortina?)®^ destinada a efectos escenográfics i , 

concretament, a la revelació de la divinitat. 

La imatgeria d'aquest ámbit és molt complexa i dedicada íntegrament a la 

figura d'Atis, a exepció de les representadons de Venus Genetríx i Fortuna-Ceros 

que comentarem mes endevant. Aquesta está disposada com un triangle rectangle 

on, a la base, hi trobem la ¡mago d'Atis jacent, i , a cada extrem d'aquesta, el brau i 

el pi, amb la representado d'Atis-ApoI.lo al vértex superior. 

Aquesta última figura és la que, d'alguna manera, presideix tant la composició 

com sobretot la funció del conjunt, així com la que presenta una iconografía mes 

sincrética. Tal com ja hem comentat, la figura és una variado de l'Apol.lo linceu, en 

aquest cas, de fortes connotacions deifiques. Així, es pot veure el déu recolzat en el 

tripode entorn del qual s'hi entortolliga la serp Pitó. Aquesta és la simbologia mes 

característíca d'Apol.lo com a garant deis coneixements ocults que es revelen a 

través del seu orado, i, per tant, com a avalador deis ritus iniciátics. Tanmateix, en 

aquest cas Apol.lo no apareix d'una manera genérica, sino caracteritzat com el própi 

Atis, tal com es pot veure amb el pedum que porta a la ma esquerra. Així dones no 

s'ha d'intorpretar aquesta figura tant com a Apol.lo sino com la mateixa presencia 

d'Atis que tutela I assegura els seus ritus iniciátics, si bé que, per reforjar aquesta 

idea, es transforma en l'Apol.lo délfic. 

Un exemple de la utílítzacíó de cortines per guardar la imatge divina el podem trobar en el 
ritual diari de Isis "...velis candentibus reductis in diversum, deae venerabiiem conspectum 
adprecamur..." (Apuleu. Met. XI, 20, 28-30). 
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En els vértex inferiors d'aquest triángle trobem dues representacions del 

mateix Atis. La primera, {'escultura d'un pi entorn del qual hi ha enroscada una serp. 

Aquesta imatge és práctícament inédita en la iconografia d'Atis®*, encara que no els 

dos elements per separat. En morir Atis es convertiria en un p¡®̂ ,̂ que amb la serp 

entortolligada al seu entorn el convertiria en l'ariDre de la vida, combinant, alhora, les 

connotacions de divinitat de la natura i ctónica. En aquest sentit, el pi, i Atis, no és 

un arbre que mort i reneix sino que entra en estat latent per tornar a eclosionar cada 

primavera, símbol de la promesa d'Atis ais seus mystes^^. Aquest fet es 

commemora anualment amb la cerimónia de l'arbor intrat i ens revela el déu com a 

praesens numen^^^. 

En l'altre vértex, trobem la imatge d'un brau amb un disc entre les banyes en 

el qual hi ha esculpit un estel. En aquest brau no hem de trobar-hi una analogía del 

taurobolium, sino que representa el símbol zodiacal de la primavera, i per aixó el 

brau és assimilat a Atis*®°. Tanmateix, també proposem un altre simbolisme 

complementari, mes mitológic, d'aquesta figura, que simbolitza, com el propi Atis, no 

el retorn del mes enllá pero si la immortalitat de Tánima, en el sentit de deslliurar-se 

deis rigors de l'Hades, com la figura anterior. Aquesta interpretació que proposem es 

En un relleu de Tomis, a Hungria, es veu al cantó de Cíbele un pi amb una serp entorn 
del seu tronc (CCCA, VI, 446), pero, iconográficament, el paral.lel más precís es pot trobar 
en la placa de Sabazi d'Empúries (TREMOLEDA, 1998, pp.32-40; TREMOLEDA i CASAS, 
ep.). En base a aquest hauríem de restituir el cap de la serp amb barba i cresta. 

(Ovidi, Mef., X, 1031505). 
El branquilló de pi és l'objecte místic i simbólic que permet retornar de l'Hades o l'altren 

món, (VERMASSEREN, 1966, p.45; SFAMENI-GASPARRO, 1985, pp. 101-102). Un 
exemple d'aixó, si bé sense relació amb Atis, ja que no és l'únic que es pot atribuir la branca 
de pi, és la branca daurada de la sibil.la que permet a Eneas entrar i sortir de l'Hades 
(Virgili, £né/da, VI, 136-636). 

(SFAMENI-GASPARRO. 1985, p. 125). 
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basa en un fet molt con-ent en la mitología grega, en la qual, molts herois, que no es 

poden convertir en déus ni adquirir, per tant, la immortalitat, son recompensats, en 

morir, en no anar a l'Hades i convertir-se en constelacions, mantenint de facto una 

immortalitat de l'esperit o ánima. 

Finalment, queda, en el centre de l'ábsis, la gran ¡mago del déu. En aquesta 

es pot veure a Atis ajegut sobre un Hit róeos i amb el brag esquen"a recolzat sobre un 

cap barbat que podria representar tant el mont Ida com el déu-riu Sangaríus. El jove 

déu va quasi nu, a exepció del mantell i les sandalias, mostrant perfectament la 

manca de genitals®®\ així com el característic pedum o vara de pastor. 

Tanmateix, el mes destacable és la simbologia que l'acompanya. A la má 

dreta porta un petit ram compost per espigues de biat, magranes i un branquilló de 

pí, tots ells símbolos de la immortalitat, pero entesa tal com hem descrit mes amunt. 

En aquest sentit Atis es converteix en un exemplum peis seus mystes, una promesa 

del seu futur. El cap el porta cobert per una corona de fruits i un barret frigi del qual 

sorgeixen cinc raigs solars®" i coronat per un creixent llunar del que surten dues 

espigues de blat. La corona de fruits i les espigues de bIat tomen a incidir en la idea 

d'Atis com a déu de la natura, pero mes símbólic és el barret frigi coronat per la mitja 

^ (Arnobi, Ad. Nat. V, 20). 
En aquest sentit creiem que no s'ha de interpretar aquesta estatua amb trets 

hermafrodites tal com fa (VERMASSEREN, 1966, p. 36). En aquest cas, el rostre, que 
aquest autor considera femení, nosaltres el considerem com a representant la joventut 
eterna i la manca d'atributs masculins reforja aquesta interpretado ja que com a evirat és, 
en el sentit estrictament físic, assexuat. 
6 « Segurament peces metal.liques de bronze o or, avui dia perdudes malgrat conservar-se 
els encaixos. 
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l l una^ . Aquesta és la representado d'Atis Menotyrannos^, és a dir "senyor del 

mes", ja que és assimilat a la divinitat lunar Men. Aquest era una antiga divinitat 

anatólica, de carácter lunar, que era senyor*^ tant del univers celeste, la torra com 

de rinframón, A ell se li atribula el creixement de les plantes, ia prosperitat del 

bestiar i la caga, així com les dones , les ten-es I les tombos, essent el déu mes 

venerat i apreciat peis camperols®*®. Aquesta divinitat es va estendre rapidament a 

Grecia i l'orient en general, molts de cops associada a Cíbele i Atis. Contrariament, 

en la part occidental de l'imperí no va teñir presencia propia i va ser absorbit per 

Atis*", que va ssimilar els seus poders així com la seva iconografía, tal com queda 

reflexat en l'incorporació del creixent llunar, símbol del creixement i de la 

germinado**®, en el seu barret frigi. 

En aquest tocat se'ns está mostrant a Atis com a divinitat cósmica en el mes 

ampli sentit, tant lunar com solar**^ una figura que es trobará ja plenament 

* " Un paral.lel el podem trobar en un petit cippus d'lsola Sacra, a Ostia, on es mostra el 
barret frigi coronat amb una mitja lluna I un estel, tot aixó entre dues torxes (Inv. Museo 
Ostiense núm. 629). 
^ Aquesta denominado d'Atis és corrent a Roma els segles III i IV. En aquest sentit veure 
(CIL, VI, 499, 500, 501, 508, 511 i 512) inscripcions trobades, totes, en el Plirygianum del 
Vaticá. També es pot trobar en una inscripció grega d'Ostia, forga restaurada, pero (IG, XIV, 
1890 ¡913). 

En aquest sentit s'ha d'entendre tyrannos com a senyor amb el mateix significat que era 
utilitzat en termes polítics. 
666 (CUMONT, 1905, p.59). 
667 Tanmateix, aquesta interpretació presenta un important dilema, ja que aquesta 
associadó amb Atis sembla caracteristica del s. IV, mentre que ¡'escultura és d'época 
d'Adriá, cosa que la faria recular forga (SFAMENI-GASPARRO, 1985, p. 99 ¡ n. 78). En 
aquest sentit hem de recordar un aspeóte que ja hem mencionat i és la flexibilitat entre 
orient i occident, i espedalment en aquest cas en qué a Ostia trobem una escultura portada 
des de CIzic, on Men si era conegut i apredat 
668 (TURCAN, 1989, p.69) 
669 Malgrat Men sigui una divinitat lunar en les inscripdons d'Atis Mennotyrannos és 
anomenat, en alguns deis exemples vaticans mencionats mes amunt, com a invictus, un 
epltet eminenment solar. (TURCAN. 1989. p.69), argumenta que un déu que es renova 
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desenvolupada en el s. IV®™. S'ha de teñir present, tanmateix, que aquest 

sincretisme associat a Atis será ampliament ultrapassat mes enllá de la religió oficial, 

i an-elará profundament entre els cerdos agnóstics i teosófics on perdurará fins ben 

entrat el s. W\ 

En aquesta escultura, docs, trobem una conjunció de tots els poders d'Atis, 

una simbiosi deis dos elements que havíem vist en les dues escultures anteriors, el 

pi amb el seu significat escatológic de salvado i el brau amb el seu sentit de divinitat 

cósmica, conjuntats en la propia figura d'Atis que, en aquesta escultura i adoptant 

tota aquesta simbologia, se'ns mostra amb tot el seu poder. 

Un element que s'ha de teñir en compte de cara a ajudar a entendre aquests 

ritus iniciátics és el fet de mostrar els diversos aspectos d'Atis per separat. Aixó ens 

indica que, segurament, el ritu seguía un procés d'anar mostrant els diferents 

aspectos, un per un, fins que a l'inidat li era revelada la gloria del déu. 

Finalment queden dos elements aliens a aquesta concepció ritual del 

programa iconográfic pero que, d'alguna manera, en formen part; les 

representacions de la Venus Genetríx i de Ceres-Fortuna. 

anualment en l'equinnoxi de primavera no pot estar regit per la lluna, sino per les 
revolucions solars. D'aquí aquesta doble dedicado cósmica i la inclusió deis raigs solars. 

Exemples d'aquesta simbologia cósmica les podem trobar tant en la literatura (Julia. 
Himne a la Mare deis Déus, 165-171) com a la iconografia. espeeialment en l'anomenada 
pátera de Parabiago on trobem tant a Cíbele com al propi Atis representats com a garants 
de l'ordre cósmic (PARABIAGO). També es pot veure reflexat . iconográficament. en 
representacions del barret frigi amb pedrés preciosos incrustados, símulant estéis (CCCA, 
IV. núm.224). 

(TURCAN, 1989. pp. 70-75). 
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La primera representa a Venus Genetríx amb una variant característica del s. 

11"^, és a dir, totalment vestida, i amb una stephane, tal com surt representada en 

les monedes de Sabina. A partir d'Hadriá, podem constatar una revitalització de la 

figura de Venus al ultrapassar la seva tutel.la de la quasi exclusivitat a l'antiga 

familia lulia a la casa imperial mes genérica i, especialment, ais personatges 

femonins d'aquesta" ' . En aquest sentit, tomem a recordar l'advocació que Faustina 

la Major tenia peí culto a Cíbele i la seva possible influencia en la refonna religiosa 

d'Antonínus Pius, per la qual cosa no és gens anecdótica la seva presencia en 

aquest programa iconográfic. 

La segona figura representaria Ceros-Fortuna, que en aquest context s'ha 

d'intorpretar no tant com un Iligam religiós amb Cíbele"* sino com a la figura 

imperial, molt destacat en época antonina"^ 

Així podem trobar que aquestos dues figures están Iligades al culto metróac 

en general, pero no a Atis particularment, per la qual cosa no encaixen amb la 

Interpretado ritual del conjunt. Per altre banda, totes dues teñen una forte presencia 

8 " Veure pero el comentan d'aquesta i de l'escultura (¡nv. esc. núm. 14) 
®" Aquesta sera una de les interpretacions del gran temple construTt per Hadriá i consagrat 
a Venus i Roma, és a dir a la familia imperial i al poblé roma (BEAUJEU, 1955, p.138) 

Tal com es troba a (CALZA, R., 1946, p. 227) on es Higa a totes dues d¡v¡nitats tant peis 
seus aspectes fecundatius com per teñir religions mistériques. Tanmateix, encara que al 
nostre parer son elements secundaris, s'han de teñir presents. 
®" Tant Antoní Pius, Mare Aureli i Lucí Ver son representats amb la corona spicea de Ceres 
(STANLEY SPAETH, 1996, p.26) en el sentit de Iligar la figura de l'emperador com a garant 
de la prodúcelo i riquesa agraria i d'una manera mes religiosa amb l'ordre natural. A mes, 
aquests emperadors, juntament amb Caracal.la i Septimi Sever, varen ser tots iniciats en 
els misteris eleusins, tal com es pot veure en les seves monedes conmemorativos 
(ALFÓLDI, 1979, pp. 585-606). Tanmateix, un deis millors exemples d'aquesta conexió amb 
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en la figura Imperial. Per tot aixó creiem que la seva inclusió en aquest programa 

iconográfic, aprofitant una afinitat en el cuite, ve a representar la tutela de 

{'emperador sobre aquests ritus, ja que, recordem, son instaurats, i autoritzats, per 

acció directo d'aquest®". 

L'altra lectura que proposem d'aquest programa iconográfic, I que en realitat 

ve a complementar l'anterior, és la mitológica. Vennasseren, en el seu Ilibre The 

legend of Attis in greek and román arf", analitza les representacions d'aquesta 

divinitat agrupant-les segons els diferents estats de la llegenda d'Atis. Així, podem 

veure com el mateix esquema es pot aplicar en aquest programa iconográfic. 

Tanmateix, aquesta lectura iconográfica també té un important component ritual, ja 

que, com veurem, en el procés d'iniciació, el futur mystes, s'identifica i, fins i tot, es 

converteix en el mateix Atis. Cada estat de la llegenda será paral.lel a un grau en 

riniciació®" que el portará a la transfigurado final en /XÜCTTTJCATTCCOC. En aquest 

sentit, riníciant, per arribar a Atis n'haurá de reproduir la vida. 

El primer ámbit, l'entrada, está determinada peí relleu animalístic i les dues 

representacions de Pan. Aquests elements els podem trobar com a característics del 

l'emperador el podem trobar en un medalló d'Antoní Pius on apareix coronat per la victoria i 
rebent unes espigues de Ceres (BEAUJEU, 1955, p. 169). 

Si bé en aquest aspecto del ritual iniciatori no quedava massa clara, no hi havia cap 
dubte d'aquesta involucrado imperial en el ritu del taurobolium, tal com mostra la formula 
"Pro salute imperatorís...'. 
®^ (VERMASSEREN, 1966). 

Val a dir que no podem saber com eren aquests ritus, pero, en aquest sentit, quan 
pariem de graus ho fem des d'una perspectiva simbólica, en cap cas equiparable a una 
gradado jerárquica com en els ritus de Mitra, sino, senzillament, el pas d'un estat a un altre. 
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naixement ¡ joventut d'Atis. Així Atis va ser criat per bocs®'®, representat aquí per 

ambdós Pan®®°, i pastors, deis quals en va apondré {'ofici, representat, un altre cop 

peí mateix déu®®\ alhora que el relleu deis animáis faría alusió a la seva vida 

selvática. El traspás de la porta i la Introducció en la caverna simbolitzaríen el 

naixement i la educado ritual de riniciant. 

El segon ámbit presidit per Gíbele®®^ i el seu seguid, en aquest cas un 

coríbant, representaría la passió d'aquesta deessa peí jove pastor*®^ passió que el 

conduiría , inexorablemet, cap a la mort d'aquest. Normalment aqüestes escenes 

son representados amb amdues divinitats juntes®®*, pero aquest motiu iconográfic, 

forga corrent, no és representat en aquest ámbit ja que riniciant s'identifica, ¡ 

representa, el propi Atis, per la qual cosa no és necessáría la imatge del déu. 

Finalment, en el tercer ámbit es caracteritzaría per la mort i transfigurado 

d'Atis. En cap de les representacions es pot trobar realment la mort del déu, ja que 

aquest fet no és transcendental en sí. La mort és un estat superable en la 

culminació del rite. Tanmateix, malgrat que no es representí. segurament es 

reproduTa la mort ritual de l'iniciant, pero únicament entesa com un pas previ®® .̂ Així 

(Pausanies, VIII, 17,11; AmobI, Ad. Nat., V, 6). 
" ° (VERMASSEREN, 1966, p. 7). 

Recordem que aquest era protector deis pastors i que ambdues figures porten pedum. 
Novament trobem aquesta escultura de diverses lectures i personificacions, pero, en 

aquest cas, optem per una lectura exclusivista de la deesa Cíbele. Cal insistir en que, des 
del nostre punt de vista cada personificado d'aquesta escultura es pot adaptar a una lectura 
concreta, depenent del contex i interpretado general. 
"^(VERMASSEREN, 1966, p. 7). 
^ (VERMASSEREN, 1966, 22-30) per veure un catáleg d'aquestes representacions. 

Creiem, que en aquest ritu iniciátic la mort de l'adepte ve determinada, únicament. 
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dones, el que trobem en aquest tercer ámbit és la gloria d'Atis, les promeses d'una 

immortalitat de l'ánima i de no caure a l'Hades, que solament poden assolir els 

mystes. 

Resumint, podem dir que el programa iconográfic está totalment determinat 

peí ritu iniciátic i que el coneixement d'un pot ajudar a l'esclariment de l'altre i a la 

inversa. Totes les figures están determinados peis difemts estats de l'inicíació des 

d'una doble perspectiva, mistérica i mitológica alhora. Tot, pero, sota la tutela 

imperial que el permet i se'n beneficia. 

Les donacions votivos. 

A part del programa iconográfic I de les referéncies epigráfiques ja 

comentados, també s'han de considerar diverses escultures recuperados en aquest 

indret i que teñen una considerado mes votiva que no pas ritual. 

La mes destacada és un alt-relleu que representa la mort d'Atis (inv. esc. 

núm.). En aquest, probablement del s. III®®®, un deis pocs exemples de la 

representació de la mort d'Atis. Temáticament és molt complexa ja que barraja 

diferents moments alhora. Així dones, podem veure la mort per desagnació del jove 

pastor (es poden veure els testicles tallats entre les seves cames) ais peus d'un pi 

per la fldelitat al procés seguit per Atis, pero que no comporta cap sentit escatológic de 
neteja i purificado previa, ja que aquests aspectes eren acomplerts en un altre ritu, el 
taurobolium, tal com ja hem comentat mes amunt. 

Veure el comentan corresponent a favor d'aquesta cronología en contra de la proposada 
del s. II. (CALZA, 1946, p. 223-224). 
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d'on sorgeix una imago del propi Atis simbolitzant la seva transfiguració®®^ També es 

poden veure, al seu entorn, diversos animáis associats al seu cuite, com el brau, de 

significado cosmológica®®®, el gall, icona del propi Atis en l'art romá®®^ així com 

Tase, portador de les relíquies de Cíbele i el cérvol, d'interpretacíó menys precisa®®°. 

Aquesta és una pega molt ecléctica, pero reflecteix clarament l'evolució de la 

complexítat del cuite d'Atis, tal com es veu en aquesta obra, en qué, encara que es 

representa una escena concreta, en realitat és racumulació d'un conjunt 

considerable de símbols que solament podien ser entesos des del coneixement per 

part de rinidat. 

Una altra de les imatges recuperados és una representado de Dionís. 

L'associació d'aquest déu amb Atis és forga corrent tal com es pot veure en diferents 

representacions. Els elements sincrétics son, també, habítuals®®\ El Dionís-Sabazi 

traci-frigi manté un origen comú amb Atis®^ ,̂ i, originalment, seria forga difícil 

individuaiitzar-los. Així mateix, la representació llatina d'aquest déu, Liber-Pater, és 

com Atis, una divinitat agrícola i solar. Aquest mateix llígam el podem trobar en les 

dues imatges de Pan que es troben en el santuari. Un element que s'ha de 

Tal com es feia en la cerimónia de Varbor intrat en que es penjava una imatge d'Atis 
(Fírmic Matern, De err., 24) 

I no com a representació del taurobolium (CALZA, 1946, p.223). 
També era símbol deis seus sacerdots deis quals Atis fou el primer (Julia, Oracions, II, 

165). 
Aquest és un animal característicament lunar, pero també és l'animal que, segons la 

llegenda llevantina, va occir Atis (Julia, Oracions, II, 162 ). Tanmateix aquesta llegenda está 
molt contaminada per la figura d'Adonis i no sembla arrelar gaire en el món roma, que es 
decanta per la frigia. 

(Estrabó, X. 3,13) On s'explica la ¡nten/endó de Dionís en ei mite de Cíbele. 
(CUMONT, 1905. p. 61). 

256 



considerar, és la datació de la pega, segurament flávia®", cosa que pemnetria 

encabir-la cronológicament en la primera fase de l'edifici, tanmateix, el sincretisme 

entre ambdues divinitats no era massa evolucionat®", per la qual cosa creiem que 

s'ha de consaiderar com una pega reaprofitada i com a resultat d'una donació 

particular. 

Una altra figura votiva és una petita estatueta on es representa Atis jacent 

(inv, es, núm,24) aquesta, de marbre itálic, sembla ser una donació feta clarament 

per a aquest santuari ja que reprodueix la postura de la ¡mago d'Atis jacent, molt poc 

frequent®^^. En aquest cas, pero, la reprodúcelo no és fidel, ja que la ¡mago 

representa la gloria d'Atis i és una estatua de cuite, mentre que aquesta és solament 

una ofrena votiva que vol recordar-la. Per aixó, malgrat que es reprodueix la postura, 

en aquest cas, Atis és representat com a pastor i guarnit amb la seva vestidura frigia 

original, capell, capa, túnica curta i anaxarídes i al seu entorn un aulós, rememorant 

la vida camperola, i dos címbals recordant el cuite a Cíbele, 

Una altra de les donacions és una nova representació d'Atis com a camperol, 

en aquest cas assegut sobre una roca que reprodueix una mena de tron (inv, esc, 

núm,25) i amb dos animáis ais seus peus uns xais o uns gossos, o un de cada 

(están massa masegats per identificar-los bé). Aquesta és una de les 

representacions mes corrents en els exvots d'Atis si bé amb l'exepcionalitat de ser 

Veure el comentari corresponent per aquesta datació. 
Recordem que al s. I, Atis no és reconegut com a divinitat. 

®" A part de la ¡mago i de les monedes de Cízic, solament hi ha un altre representació d'Atis 
en aquesta postura a Glanum (ROLLAND, 1949, p. 98). En aquest cas, en un relleu molt pía 
i poc elabaorat on es pot veure a Atis nu entre un pi i un xiprer. 
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feta en pedra i d'unes dimensions considerables, ja que nomnalment son petits 

exvots de cerámica®®®. 

Finalment queda per comentar una pega que, malgrat ser també una donació 

votiva, esteva totalment interrelacionada amb el cuite misterio, concretament, la cista 

mystica donada per M. Modius Maximus, un archigallus d'Ostia (inv. esc. núm.29). 

Aquesta, malgrat que el nom del dedicant a induTt a error*", és un objecte ritual molt 

característic de les religíons mistériques®®® i, contretament, de la metróaca, on és 

frequentment representada®®^ Tanmateix, a part de servir per contenir i transportar 

les hiera, no sabem exactament quina seria la seva funció o f¡nalitat^°°. Aquesta, a 

diferencia de les representados en els relleus, molt senzilles, está profusament 

decorada amb elements relatius al cuite d'Atis, com el gall que corona la cista, les 

canyes del riu Sangaríus, on es va evirá, o del mont Ida, on va néíxer,i un petit Atis. 

El significat iconográfic sembla estar relacionat amb la seva mort^°\ 

Val a dir que, malgrat ser aquesta la única conservada en pedra (VERMASSEREN, 1966, 
p. 18), considera que aquests petits exvots, ja siguin donacions a santuarís o bé per petites 
capelletes domestiques, son imitacions de les escultures en pedra. 
®" Concretament a (CCCA, III, núm. 395) es cita una interpretado errónia com a un modius 
maxximus, és a dir una mesura de gra. 

Així per el cuite de Isis veure (HEERMA VAN VOSS, 1979, pp. 23-26) on es fa un recull 
de les cites i deis exemplars. 

Així es pot veure representada en un relleu de la tomba de L. Valerius Firmus, d'Ostia. en 
el sarcófag d'un archigallus a Portus, en el relleu d'una sacerdotessa o d'un archigallus del 
Museu Capitdí, i en un altar de Londinium (CCCA, III, núms. 422,446,466 i VII, 39). 

(SFAMENI-GASPARRO, 1985, pp.75-76). 
Veure el comentari corresponent. ja que a (CAIZA. R..1946. p. 215) es reladona amb el 

naixement d'Atis. una hipótesi que tampoc es pot descartar. 
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ELS MOMENTS FINALS DEL SANTUARL 

A partir de la segona meitat del s. III, i espeeialment el s. IV,Ostia comengá a 

entrar en una profunda crisi eeonómica en favor de Portus^°^, convertint-se en una 

ciutat prineipalment residencial. Aquesta pérdua, o trasliat, del potencial económie 

afecta tota la vida cívica de la ciutat I espeeialment a les associacions de carácter 

professional, que, en el s. IV, no mostren gaire, o cap, senyal de les seves 

activitats™^. Tota aquesta cojuntura, i espeeialment l'últim factor mencionat, 

afectaran profundament al santuari de Cíbele, prineipalment per la desaparició de 

les associacions deis dendrophorí^'^ i hastiferí, cosa que no passará amb els 

cannophorí, una confraria estrictament religiosa. 

Així dones, per la segona meitat del s. III solament tením tres referéncies, no 

massa determínants, de Tactivitat en el santuari. La primera és una escuitura de 

Cíbele entronitzada i acompanyada per un Ileó (inv. esc. núm.), la provinenga de la 

qual no és massa segura™^ La segona un petit cippus de marbre (inv. ep núm. 48) 

en record d'un taurobolium efectuat per un senador anomenat Marcaríanus'°^. I la 

tercera, una altra escultura de Cíbele (inv. esc. núm ) com l'anterior, encara que 

perfectament conservada, dedicada peí mateix Marcaríanus. Actualment, aquesta 

(MEIGGS, 1973, pp. 83-101). 
(MEIGGS, 1973, p. 95) remarca que no hi ha cap referencia epigráfica, datable, sobre les 

associacions professionals en el s. IV. 
Recordem, pero que és una desaparició totalment puntual peí cas d'Ostia, ja que surt 

mencionada encara en el (Codex Theodoslanus ,XVI, 10,20,2). Probablement l'activitat 
d'aquests, transportistas de fusta, així com deis hastiferí, baix funcionarat, traslladarien a 
Portus els seus cuites acompanyant l'activitat económica, tot i que tampoc hi ha cap 
inscripció d'aquest período trobada a Portus relativa a aquests. 

En l'inventari del Museo Ostiense (núm. 1165) no queda ciar si va ser trobada el 1868 al 
Campo della Magna Matero el 1881 al teatro. A (VISCONTI, 1868, p. 390) es cita la troballa 
d'una escultura de Cíbele (seria la primera referencia) dins d'un de les arcades posteriors 
del temple juntament amb una serie de inscripcions relatives ais cannophorí (veure mes 
endevant). 
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escultura es troba al Museu Nacional de Nápols. pero se suposa que provindria 

d'aquest santuari"^ 

Peí que fa al s. IV solament tenim una única referencia; la donació d'una 

escultura de Dionís (inv. esc. núm ) per part de un senador anomenat "Volusianus 

v(ir) c(laríssimus) ex prefe[cjtis", personatge identificat amb C. Caeionius Rufíus 

Volusianus Lampadius, praetor urbis de Roma entre el 4 d'abril del 365 i el 18 de 

febrer del 366"®. 

Aquest, era membre de la familia deis Caeionii, una familia senatorial d'origen 

áfrica que va ser miíitant de la facció pagana díns l'estat imperial"^ amb connexions 

a Ostia a on se'ls havia atribuit una casa i un magatzem de marbre^^°. 

Tanmateix, i malgrat la inscripció, creiem que seria forga dubtós que aquest 

prestigios personatge s'hagués tauroboliat en aquest santuari, que sembla que Ja 

esteva forga empobrit i segurament parcialment abandonat. 

Per compendre la situado del santuari en aquest período s'ha de recorrer a 

les troballes arqueológiques. Així, a part del testimoni d'aquesta escultura, hi ha tres 

Personatge datat entre el 250 i el 280 (CCCA, III, núms. 392 i 393). 
(GUADAGNO, 1966, pp. 78-82) 
(BLOCH, 1953, pp. 272-273; CHASTAGNOL, 1962, p. 166). 
Tots els membres masculins d'aquesta familia van ser dirigens de la facció pagana fins al 

412, contrariament, les seves dones i filies, a exepció de la germana del nostre personatge, 
varen ser totes acérrimas cristianes. Sobre aquesta familia i les seves relacions amb el 
paganismo, veure (CHASTAGNOL, 1956, pp. 241-253) 

Per la discusió sobre aqüestes interpretacions, cap d'elles prou segures, veure (SUBIES, 
1993, pp.57-58) on es recull la bibliografía anterior. 
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factors que s'han de considerar. Primerament, la troballa de 8 inscripcions (inv. ep. 

núms, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34 i 35), totes relatives ais cannophorí, i una escultura 

de Cíbele (inv. esc. núm.), amagades dins d'una de les arcados posteriors del 

temple de Cíbele i posteriorment paredades^" (ja comentat mes amunt les 

profundes relacions entre aquesta confraria i el recinte d'Atis). El segon factor a teñir 

en compte és la troballa de l'estatuária, in situ. dins VAttideion, un cas únic en tot el 

Campus. I, finalment, la descoberta, el 1869, prop d'aquest recinte de la imago d'Atis 

juntament amb la Venus de bronze i la cista mystica, disposats sobre el sol, no 

llangats, i amb senyals d'haver estat proteglts"^ 

Tot aixó fa pensar que si bé tant els dendrophorí com els hastiferíi sembla que 

no es poden testimoniar mes enllá de mitjan s, III, contrariament, els cannophorí i el 

santuari d'Atis semblen estar en funcionament, com a mínim, després del 366, quan 

Volusianus es rellevat com a praefectus urbis. Així mateix, creiem provar la 

pervivéncia tant de VAttideion com de la seva confraria fins a principis del s, V ja que 

s'observa clarament un intent de protegir les imatges mes importants, en un pas 

previ a ser amagades, així com tot un seguit d'elements relatius a ells i al seu cuite 

ja amagats, segurament, en el context de ia prohibició del paganismo entom del 

412. 

En aquest sentit, la donació votiva per part de Volusianus creiem que s'ha 

d'interpretar com un intent, mes simbólic que altra cosa, d'un deis majors protectors 

" ' (VISCONTI, 1868, p. 390). 
(VISCONTI, 1869, pp. 208-245). 
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deis cuites pagans, de revitalitzar un santuari que havia entrat en franca decadencia, 

tot i que perviuria encara ben bé fins a la seva prohibido final. 
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VII. A P É N D I X : 

S O B R E U N R E T R A T D ' A N T Í N O U S 

I L A I C O N O G R A F Í A D E L S A C E R D O C I M E T R Ó A C 



VII - SOBRE UN RETRAT D'ANTÍNOUS I LA ICONOGRAFÍA DEL 

SACERDOCI METRÓAC 

Anteriorment hem comentat un retrat d'Antínous^^^ (Inv. esc. núm. 12) vestit 

com un sacerdot metróac. En aquest retrat es representa al jove bitini inusualment 

molt jove, quasi infantil, i cenyit amb una corona formada per una doble anella i amb 

dos medallons^^" centráis on hi ha sengles busts. 

Tant peí lloc on va ser trobada, en el Campo della Magna Mater, com per la 

seva iconografia, concretament, la corona amb medallons, no hi ha dubte que 

aquesta representació d'Antínous, correspon a un personatge del cuite metróac o, 

menys probablement, a una assimilació amb el propi Atis^^®. Malgrat aixó, aquest 

retrat no ha estat inciós en l'extensíssím corpus sobre aquest cuite fet per J .M. 

Vermasseren^^® per la qual cosa és necessari un primer apropament a la iconografía 

del sacerdocí metróac previ a la ínterpretació d'aquest retrat. 

A través de la literatura i l'epigrafia podem distingir diverses categories o 

gmps dins d'aquest sacerdocí que, malgrat semblar molt coherente inicialment son 

forga confusos. 

(CALZA, R., 1964, pp. 80-81; GlULIANO, 1988, pp. 257-259). 
En realitat teñen mes aviat forma de pétals, encara que fagin la mateixa funció que els 

exemples que veurem mes endevant. 
Tanmateix, aquesta possibilitat és molt remota, donat que la figura d'Atis no es 

desenvolupará, a l'occident, fins ais regnats d'Antoní Pius o Marc Aureli. Tot i amb aixó, cal 
recordar que a l'Orient Atis ja estava plenament integrat i que, en aquest sentit, Adriá tenia 
una forta tendencia filo-hel.lénica, per la qual cosa aquesta interpretado no s'ha de rebutjar 
del tot. 

(CCCA) 
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El gmp mes destacat i, sens dubte, mes lligat a la imatgeria del cuite, son els 

galli. Aquesta és la figura mes descrita en la literatura^^^ I, segurament, amb una 

iconografía mes clara. Així, en les descripcions textuals, podem veure com aquests 

personatges teñen una Imatge molt precisa que es caracteritzava per una 

extravaganga que podia arribar a in-itar el clutadá roma. La seva vestidura 

característica era una túnica llarga d'estil femení, una stola^^^ de mánigues llargues, 

normalment multicolors''^^ el cap cobert per una tiara^^ ¡ el pit cobert amb ornaments 

i relleus^^\ A mes, usualment portaven els cabells llargs I perfumats i els rostros 

maquillats^^. Amb aquesta presencia estrafolaria voltaven en gmps demanant 

almoines i llegint la fortuna deis víanants^^, participaven en densos orgiástiquos^^" i, 

sobretot, participaven en el seu principal ritu durant el festival de mar?, el Dies 

Sanguinis, en el que presos per la bogeria es ferien i emasculaven, per la qual cosa 

eren menyspreats"^. 

Finalment, també s'ha de considerar un darrer element com és la seva 

pertanyenga o no a un gmp definit i estructurat dins del sacerdoci metróac. En 

Un recull exhaustiu d'aquests personatges el podem trobar a (GRAILLOT, ,pp. 287-319). 
Varró, Sat, IV, 120. 
Dionís d'Halicarnás. Ant. Rom, II, 19, 3-5. 
Juvenal. Sat. VI, 516. No es pot especificar amb precisió a que es refereix concretament 

aquesta tiara si a una corona, un turba (Vermasseren, p. 97) o una altre mena de barret 
concret, ja que Juvenal la descriu com una tiara frigia. 

PoHbl, XXI, 37, 4-7; Dionís d'Halicarnás, Ant. Rom, II, 19, 3-5. Concretament s'especifica 
la presencia de figures. 
^22 Agustí. Clv. Del. VII, 26; Flrmlc Matem. De error.N, 1-2. 
''^^ Juvenal, Saf. VI, 517. 
72" Arnobi. Ad. Nal V,16. 
" 6 Tant peis propis romans (RICHARD, 1966, 51-57) com sobretot pels autors cristians 
(SANDERS, 1978, pp. 1062-1091). 
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realitat no els hauriem de considerar sacerdots sino mes aviat devots o iniciats, que 

teñen com element definitori el fet d'haver-se emascuiat durant el ritual del Dies 

Sanguinis i que han consagrat la seva vida a la deessa. Aixó no vol dir que entre 

aquests hi hagin sacerdots^^. Per tot aixó, si bé en la literatura hi podem trobar una 

imatge prou clara i definida deis galli, necessáriament no ha de ser així en les seves 

representacions, ja que probablement no eren un grup definit unifomnement sino 

mes aviat una característica deis devots mes fervorosos de Cíbele. 

El segon grup estaría format peis archigalli, el cap del sacerdoci metróac de 

cada congregació. Aquesta es una figura de gran prestigi^^' i exercida únicament per 

ciutadans romans^^® que tindria per funció principal la supervisió del taurobolium. Un 

problema controvertit és la data d'aparició d'aquesta figura, fet cIau alhora de poder 

determinar la interpretació de la iconografia d'aquest personatge. Segons Carcopino 

aquesta figura apareix Iligada a la reforma que fa l'emperador Claudi d'aquesta 

religió^^, encara que generaiment es tendeix a proposar una data a mitjans del s. II, 

precisament lligat a l'aparició del ritus del taurobolium^^°. Tanmateix, ¡'existencia 

d'aquest nom es troba testimoniada, com a mínim, des del s. 1"̂  pero sempre a la 

part oriental de rimperi, cosa que fa pensar en la coexistencia de dues estructures 

sacerdotals paral.Ieles, una en cada meitat de Tímperi, representados totes dues a 

"® Probablement aquest fet sigui el que ha provocat aquesta confusió que ja feia notar (Plini, 
Nat. Hist, 35, 165). Un exemple d'aixó el podem trobar a (GRAILLOT, p.288) on els 
considera un clergat secundan. 

Per exemple el cas de Portus on els seus orados eren considerats amb valor de llei 
(CARCOPINO. 1923-B, p.240). 

(THOMAS. 1984, pp. 1528). 
(CARCOPINO, 1923 -B, p.241). 

' ^ (TURCAN, 1989, p.54). 
(CARCOPINO, 1941, p. 93). 
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Pessinunt, el centre de la religió metróaca"^. En qualsevol cas a partir d'Antoninus 

Pius trobem ja establert aquest nom al capdavant del cuite de Cíbele arreu de 

l'imperi^^. 

La millor representació textual d'aquests la trobem al Peristephanon de 

Prudenci, X , 1011-15. Aquest, relatant el procés d'un taurobolium, ens descriu el 

summe sacerdot, necessáriament un archigallus, com un personatge vestit amb toga 

romana, a la moda gabiana, amb els cabells curts i cenyits per una corona d'or i, 

mes endevant, amb barba (1044). És a dir, que malgrat la repulsió que Prudenci 

mostra per aquesta religió i els seus adoptes no pot deixar de mostrar un cert 

respecte per aquest personatge, sobretot per compareció amb els galli. Així dones, 

la principal diferencia iconográfica entre galli i archigalli ha de ser la seva vestidura i 

,més concretament, la toga de ciutadá, que diferencia l'home civilitzat deis bárbars i 

estrangers. 

Tanmateix, l'estructura d'aquest cuite ha de ser molt mes complexa, ja que 

l'archigallus n'és, solament, el cap i els galli no necessáriament son sacerdots. Així, 

en la epigrafía, podem trobar tota una seria de referéncies a diferents tipus 

sacerdotals, entre oís que hi ha dones, necessáriament excloses en els referíts mes 

amunt El primer del que tenim constancia és el sacerdot frigi que va acompanyar la 

"2 (LAMBRETCHS i BOGAERT, 1969, pp. 410-411). Segons aquests després de Claudi hi 
hauria a Pessinunt dos col.legis sacerdotals, un de romanitzat, amb un archiereus al cap 
devant, i un de frigi, amb un archigallus, inicialment el cap deis galli. Aquesta reforma hauria 
substituit la església anterior dirigida per un Atis i un Battakés (Plutarc, Maríus, 17; Po//ib/, 
XXI, 37,4). 

A (CARCOPINO. 1923-B, pp. 252-265) hi ha un recull de les ínscripcions en qué hi surt 
representat. 
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pedra negra desde Pessinunt el 204 a . C / ^ , fet que es deuria reproduir fins a la 

reforma de Claudi, cosa que devia de provocar, segurament, la confusió entre el 

sacerdoci, d'origen oriental, principalment, i els ga / /P^ A part d'aquest primer cárreg 

sacerdotal, predecessor deis archigalli, no coneixem gaire res mes de la seva 

estructura a part deis noms, summus sacerdos, pontifex, sacerdos in primo / 

secundo loco, sacerdos Phryx maximus així com també sacerdos maxima^^^. 

Aquesta nomenclatura implica, si mes no, una jerarquía i organització. Tanmateix, 

poca cosa mes es pot comentar mes sobre aquests. 

En conclusió es pot dir que si bé de les descripcions textuals la Imatge que es 

té sobre el sacerdoci metróac és molt clara i definida la que es desprén és forga mes 

confusa ja que molts de cops es poden referir a una mateixa funció amb noms 

diferents o a la inversa, amb un sol nom per diferents funcions"^ 

Per tot aixó es fa necessari recorrer a les representacions visuals d'aquest 

sacerdoci^^. 

Una de les mes antigües la podem trobar a Pómpela, pintada en la fagana de 

la casa de Vecilius Verecundus^^^ (fig. 129). En aquest mural hl ha representada una 

Diodor Sícul, 34,33. Veure, també, una nota mes amunt. 
En aquest sentit tant VAtis com el Battakés a Pessinunt eren sempre eunucs (NOCK, 

1972, pp. 7-15; VERMASSEREN, 1977, p.98). 
726 (THOMAS, 1984, p.1528). 
727 Novament repetim el cas deis galli i archigalli que, per exemple, son sistemáticament 
confosos pels autors cristians. En aquest sentit veure (SANDERS, 1978, pp. 1062-1091). 
738 Per aquest estudi s'ha utilitzat, encara que no únicament, el corpus de Vermasseren 
(CCCA) on hi ha recollida tota la bibliografía. Tot i amb aixó, algunes de les seves 
conclusions son contráries a les nostres. 
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processó en honor a Cíbele, segurament dins del context del seu festival anual. Hi 

podem veure com una imatge de la deessa, asseguda en un tron, és transportada, 

sobre un cadafal o ferculum. per quatre personatges precedint un seguid dirigit per 

tres sacerdots. El de la dreta de la composició, que sembía el principal (fig. 129b), 

porta una llarga túnica blanca llistada i una toga a mena d'himató, és a dir, Iligada 

lleugerament per sota el pit i cobrint-li Tespatlla esquerra. A la má dreta porta una 

lámpara d'oli i un branquilló, no identificable i a l'esquerra una pátera d'or amb 

diversos objectes a dins. El seu rostre és madur, amb el cabell curt i afeitat. A la 

seva dreta, trobem dos personatges mes, tots dos joves i amb cabells mes 

voluminosos, potser llargs Iligats amb un monyo. Van vestits amb unes ampies 

túniques llistades que arriben fins a sota el genoll, Iligades a la cintura i amb unes 

amplíes mánigues. El primer porta sobre respaila esquerra una gerra esférica amb 

tapadora, potser d'argent, a la qual miren tant el portador com el personatge 

posterior^"*". L'altre és un tibicen que toca el seu instrument característic. Tots tres 

personatges porten calcei blancs. 

Els portadors del ferculum son quatre, disposats un a cada cantonada (fig. 

130). Tots van vestits igual. La vestidura és una túnica idéntica a la de les dues 

figures anteriors, pero calgats, aquest cop, amb caligae. El mes característic, pero. 

(SPINAZZOLA, 1953, pp. 223-236; CCCA, IV amb bibliografía anterior). 
Segons (SPINAZZOLA, 1953, p. 234) es tracta de la cista mystica, pero malgrat els 

paral.lels que proposa no s'assembla a cap. El mateix autor accepta que podría ser de vídre, 
la qual cosa impossibilitaria que fos aquesta cista. Al nostre parer, sembla más aviat un 
redpient per líquid, probablement aigua, cosa que ens fa pensar en la cerimónia de la 
lavatio, potser el que representa aquesta processó. En aquest sentit, un deis personatges 
de l'extrem dret porta una gran gerra metál.lica que. per la perspectiva, s'aprecia clarament. 
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és una mena de casulla^*^ triangular I de color man-ó, amb una franja vemiella 

central amb brodat o incrustacions en un d'ells, per sobre de la túnica. Aquest 

guamiment és alié a qualsevol moda grega o romana i, per forga, ha de teñir un 

origen oriental i, probablement, frigi^"^, si bé romanitzat. Val a dir que dos d'ells 

porten clarament una poblada barba, per la qual cosa s'exclou que puguin ser galli. 

Darrera de tots aquests personages en podem veure en segona filara set 

figures que semblen femeninos, tant peí cabell llarg com peí rostre, si bé una d'elles, 

la que es veu millor, a l'extrem dret de la composició, va vestida com el sacerdot 

principal, es a dir de manera masculina, si bé de color groe. En estar en un segon 

terme és difícil apreciar-les prou bé, sobretot la forma deis vestits, encara que si els 

colors, principalment verds i violetos, a part del groe. Semblen tocar Instruments, un 

timpá es veu clarament, o portar algún objecte no identifieable. 

Si comparem aquesta pintura amb les descripcions literarios podem veure 

eom hi ha similituds i diferencies. Les figures del registre posterior s'assemblen molt 

a les descripcions deis galli i creiem que així s'han de identificar. El fet qué siguin 

marcadament femeninos té , al nostre parer, una doble explicado. Per un cantó, 

sabem que la imatge d'aquests era ofensiva per l'espectador roma per la qual cosa 

creiem que el pintor, en aquest cas, va edulcorar la pintura, dísposada en el principal 

carrer de la ciutat i a la vista de tothom, exagerant la feminitat deis galli fins a 

Utilitzem aquest nom per ser el que visualment s'assembla mes al nostre cas. En realitat, 
tots dos semblen una simplificado, per la seva funcionalitat ritual, de la paena. 

Un paral.lel es pot trobar en un deis frescos de la Domus d'Octavius Quartus on es veu a 
Heracles Iluitant contra Laomedont. En aquesta escena es poden veure dos personatges 
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l'extrem. Per l'altra banda, en els mateixos textos son considerats com a femenins^*^, 

en aquest sentit es podria emprar la mateixa imatge pero visualment. 

En un cippus de marbre provinent d'Ostia^** es pot veure novament aquesta 

indumentaria. Aquest era un petit monument funerari que contenia les cendres d'un 

saeerdot d'lsis a Ostia i de Cíbele Transtiberina^** (fig. 131). A sobre la inscripció i 

emmarcat per una arcada amb diversos objectes de culto a cada brancar** hi ha la 

figura del saeerdot vestit de forma Idéntica que els personatges que portaven el 

fercuium de Cíbele en el mural pómpela avans esmentat. És a dir, el personatge va 

vestit amb una túnica molt ampia, Iligada a la cintura, que II cau fins ,just, per sota 

deis genolls, I un mantell o casulla de forma triangular com els ja citats. Per sota se 11 

poden apreciar uns anaxyrides que li cobreixen les cames. Amb la má dreta porta un 

rotllo o una banya (?)^*^ i a l'esquerra un fíageiium. El cap es trova perdut, pero per 

les restes podria portar una corona o alguna cobertura semblant. Al nostre parer, i 

en base ais paral.leis citats mes amunt, aquest deuria ser la vestimenta 

vestits semblantment si bé amb calces llargues Iligades a la cama I turbants a la manera 
persa. Segons (SPINAZZOL^, 1953,p. 322) representen a dignataris-sacerdots frígis. 
7 « "Nunc et miseros, Cybele, praecide cinaedos" {Marcial, Ep.. IX, 2,13); "Semiviro Cybeles 
cum grege junxit iter" (Marcial. Ep. III, 91,2); "Genucium ñeque virorum partibus interponi 
posse ñeque mulierum" (Valeri Maxim, VII, 7,6); "Galli absciderentur. molles 
consecrarentur". (Agusti, Clv. Dei. II, 7); "Faciet steriles effeminatos et abciscos" (FIrmic 
Matern. Ad. Math, VI, 30,3). Entre molts altres exemples, pero sempre considerant-los mig-
homes, efeminats, femenins, etc.. 

(CCCA, III, núm. 422 amb bibliografía anterior; FRIEDERIKE SINN, 1991, pp.70-72) 
Segons el primer és del s. II segons el segon neroniá-flavi, en base a l'altar, pero no hi cap 
prova de l'existéncia, en aquesta época, del santuari de Cíbele transtiberina. 

CIL, XIV, 429: [D(is)] M(anibus) [S(acrum)]/L(ucius) VALERIVS L(ucii) FIL(ivs) FYRMUS 
/ SACERDOS ISIDIS OSTIENS(is) (sic) / ET M(atris) D(evm) TRA(n)STIB(erinae) FECSit) 
SIBI. 
" 6 Tots dos teñen en la seva part Inferior una flor de lotus desdoblada verticalment, a mena 
de taula. La de la esquerra sosté dos cistes o capsae decorades, una amb un bust radiat I 
l'altre amb un fal.Ius o una flor de lotus (costa de veure), i un urceus a sobre. La de la dreta 
sosté una hydra i a sobre un gall. 
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característica d'un sacerdot metróac^^, archigalli apart, és a dir un vestit molt vistos i 

colorit pero també sobri i de fortes reminiscéncies orientáis i, específicament, frigios. 

La presencia en aquesta figura d'un fíagellum podria indicar que aquest personatge 

era un gallus, pero no s'hi con-esponen ni la vestimenta ni el nom que indica un 

ciutadá romá^^°, A mes, és Túnica evidencia absolutament segura que dona un valor 

epigráfic a la representació d'un sacerdot. 

Probablement, la representació mes fidel d'un gallus es pugui trobar en una 

escultura del s. III en els Museus Capitolins^®° (fig. 132). En aquesta podem veure 

un noi jove de cabells llargs i vestit amb una llarga túnica de mánigues llargues 

coberta per un himató sobre les espatlles i per sota del melle. Entorn del coll porta 

tres collarets molt gruixuts i decorats"^ deis que hi penja un pectoral amb forma de 

temple i dos medallons. El cap, inserit a la escultura posteriormente", el porta eobert 

amb un barret frigi i en la base es pot veure la inscripció "ATTIE" afegida 

posteriorment"^. 

(FRIEDERIKE SINN, 1991, p. 70). 
En qualsevol cas i malgrat la duplicitat de cárregs no hi ha cap element que faci pensar 

en que la figura va vestida com un sacerdot d'lsis, sobretot per compareció amb les imatges 
conservades a Pómpela. 

Segons Vermasseren "...there is a standing male figure, unquestionably a gallus" (CCCA, 
III, p. 133). Novament hem de recordar que sacerdot i gallus no son la mateixa figura, 
encara que a vegades pugui coincidir. 

núm. inv. 3047. la escultura provenia de la col.lecció del 8* Duc de Pembroke i 
anteriorment de la del Cardenal Mazarino. Probablement l'origen fos Roma. (PIETRANGELl, 
1962, pp. 9-16; VERMASSEREN. 1977, p. 99; CCCA, III, núm. 249) En aqüestes dues 
ultimes publicacions el propi Vermasseren es contradiu, ja que en la primera el considera un 
gallus i en la segona un archigallus. 

No arriba a ser un torques perqué están units, pero hi recorden. Altres representacions 
porten veritables torques, un element que sembla característic deis gals i que deu teñir el 
seu origen tant en un joc de paraules amb el seu nom com peí lloc d'origen del cuite. Un 
d'ells reeorda perfectament un fíagellum. 

Efectivament, les proporcions son mes petites i esveltes. 
La inscripció está disposada aprofitant l'espai residual sobre un repicat rectangular. 
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No hi pot haver cap dubte sobre la seva interpretado com a gallus, ja que 

encaixa perfectament amb la descripció textual, vestit amb robes femeninos, decorat 

amb relleus sobre el pit i, fins i tot, amb una postura certament afectada. Solament 

mancaría una policromía molt rica avui dia perduda. En aquest sentit, tant el cap 

com la inscrípció, que ridentifiquen amb Atis, serien una reforma posterior un fet no 

gaire sorprenent ja que el propi déu era considerat el primer gallus^^. 

Tanmateix, el mes destacat d'aquesta escultura son la placa i medallons amb 

relleus que porta sobre el pit (fig. 133). La pega principal és una placa metálica amb 

forme de temple. En la part central, corresponent a la cel.la, hi ha tres divinitats, 

Cíbele, al mig, amb una corona turnia i un tympanum a la má esquerra, Mercuri, a la 

seva dreta, portant el caduceu i Júpiter, a la seva esquerra. En el frontó es pot veure 

Atis estirat a térra, amb les cames creuades, i recolzat sobre el seu brag esquerro. 

Porta un pedum i va vestit amb una túnica curta i barret frigí. Aquesta placa és molt 

interessant perqué ve a confirmar una altra de les descripcions deis galli, és a dir, la 

de sacerdots itinerants. En la placâ ®® hi devien d'haver representats alguns deis 

misteris mes importants del cultê ®® que eren mostrats i explicats al púbiic. Aquesta 

mena de plaques sembla ser forga corrents alhora de fer proselitisme per a aquests 

(Julia, 3,106). 
Poden haver-hi diferents configuradons, encara que les mes corrents son un díptic o un 

tríptic de metall, normalment bronze daurat o platejat, clavat sobre fusta, de manera que fós 
fácil tancar-lo per al seu transport. 

Malgrat l'erosió deis detalls, la figura d'Atis al frontó es pot veure com al.ludeix a la passió 
d'Atis. En aquest sentit veure (inv. esc. núm. 26 i els paral.leis proposats). 
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cuites de tipus mistérics, ja que hi ha altres exemplars tant de Cíbele com de 

Sabaz i " ' . 

Mes interessant.peró, peí nostre estudi, son els dos medallons que porta 

Iligats a sobre d'aquesta placa, un deis elements mes característic del sacerdoci 

metróac'^. En aquest cas son forga grans i van decorats cada un d'ells amb un bust 

d'Atis de perfil mírant cap al centre, vestits de manera frigia amb el seu característic 

barret. Tal com veurem aquesta mena de guarniment, disposat ja siguí sobre el pit o 

en una corona será un deis trets iconográfics mes distintius. 

Una altre de les millors representacions d'un gallus es troba ais Museus 

Capitolins procedent de Lavinium"^ (fig. 134). Aquesta és una placa quadrada amb 

un nínxol al seu interior on hi ha el retrat del gallus en un ait relleu molt pronunciat. 

El personatge va vestit amb una túnica de mánigues llargues i, com amb l'anterior, 

un himató que li cobreix l'espatlla i porta lligat sota el pit que, en aquest cas, es troba 

De plaques amb la imatge de Cíbele se n'ha conservat dues mes, totes dues en molt mal 
estat pero idéntiques, cosa que fa pensar en un mateix motile, conservades una en 
VAntIquarlum de Berlín est i l'altra (probablement) a Bonn. En aqüestes es pot veure la placa 
central, també amb forma de templet i amb les imatges de Cíbele asseguda en un tron 
flanquejada per Mercuri i Atis. En el frontó, en aquest cas, hi ha un bust d'Helios sobre el 
seu carro. En una d'aquestes plaques es va consen/ar també la seva valva parella, aquest 
cas decorada amb una imatge de Sabazi (CCCA, III, núm. 304; CCiS, II, núms. 81 i 82; 
LAÑE, 1980, p.17; JOHNSON, 1984, p. 1593). Precisament de Sabazi la millor d'aquestes 
plaques conservades estaba, en aquest cas, a Empúries (TREMOLEDA i CASAS, ep. amb 
la bibliografía anterior). 

Se'n han trobat d'altres amb referencia a aquest cuite, que probablement tindrien una 
funció similar (CCCA, III, núm. 201; VI, núm.123). També s'han conservat diversos 
medallons d'época tardo-clássica i hel.Ienístíca (CCCA, V, núm. 15; VI, núm. 204; VII, núm. 
6) que vindrien a provar Torigen oriental d'aquesta indumentaria tant característica d'aquest 
cuite. 
"^ núm. inv. 1207. Aquesta és, segurament, la imatge mes famosa d'un gallus, per la qual 
cosa está extensamenta publicada (CCCA, III, núm.466 amb tota la bibliografía anterior; cal 
destacar, pero VERMASSEREN, 1977, pp. 99-100; STUART JONES, 1926, pp. 254-257). 
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molt destacat, no amb el volum pero si dibuixat per les arrugues del vestit, conferint-

li una gran feminitat^®°. El rostre, pentinat amb clenxa central i floes ondulats 

simétrics, clarament femení, també, ve emmarcat per un eomplieat eapell amb dues 

infulae que li cauen de darrera cada orella, la part posterior de l'himató, que li 

cobreix el cap fins a riníei del front ¡, per sobre, una corona de llorer, segurament 

metál.lica, decorada amb tres medallons, el central amb un bust de Júpiter i els dos 

íaterals amb un bust d'Atis, vestit de manera oriental ¡ mírant cada un cap el medalló 

central. En aquest cas, tornem a trobar els medallons, molt similars ais anteriors, 

pero disposats en nombre de tres sobre una corona, una de les disposícions mes 

característiques. Sobre el pít també porta un relleu en forma de temple, pero, en 

aquest cas, de proporcions molt mes reduides. Ja que té la forma i disposició d'un 

escapulari i, per aixó, ha de teñir una finalitat diferent que la gran placa de l'anterior, 

en aquest cas, segurament, apotropaica. Aquesta placa está decorada amb un tors 

d'Atis, vestit de manera oriental, girant el cap cap a l'esquerra i recolzat en el brag 

dret, mentres que amb l'esquerra s'agafa el colze dret, una de les postures mes 

característiques d'Atis. Altres elements decoratius son un pároli de pesados 

arrecades esfériques i un colleret obert, un torques, molt gruixut i acabat en dos 

protomoióe Ileó que sostenen una gemma el.líptíca. 

Novament podem trobar una de les descripcions textuals mes característiques deis galli, 
efeminats, representada visualment. En realitat, si la iconografia no fós tant precisa en 
aquesta imatge hi hauria torces dubtes alhora de definir el sexe del personatge, ja que 
sembla totalment femení, tant peis pits, el rostre com peí pentinat. Segons (STUART 
JONES, 1926, p. 256) aquest rostre té torces reminiscéncies orientáis. 
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A la má dreta, aixecada, el saeerdot porta un aspergillunf^^ i a la esquerra un 

cistellet amb figues i una pinya^". A sobre aquest cistell hi ha un flagellum, que 

portarla sobre l'espatlla esquen-a, compost per un elaborat maneo motllurat, acavat 

amb dos caps barbats, del que hi surten tres tires amb astrágals per fora del ninxol. 

També a la part exterior hl ha un parell de cymbali, a la dreta de la composició, i un 

tympanum, una tibia i un comu encreuats i una cista a l'esquerra. 

Una imatge molt semblant a Tanterior la podem trobar també ais Museus 

Capitolins^*^ (fig. 135) si bé, en aquest cas es tracto d'un bust. La figura va vestida 

amb una túnica de meniques llargues i amb l'himató cobrit-li el cap, com a la figura 

anterior, si bé en aquest cas no porta corona sino mes aviat una mena de turba per 

sota l'himató de la que hi pegen, també, dues fileres d'infulae a cada cantó'" . La má 

dreta, forga deteriorada, la té oberta cap a Tespectador, mentres que amb la 

esquerra porta un curios objecte format per un manee, amagat per la má, amb una 

guarda plana i rectangular, decorada amb peixos (dofins?) sobre la que hi ha un 

altar flanquejat per dos lieos, trencats a la part superior. Tanmateix, el mes destacat 

és la carregada ornamentado de la figura, amb anells a dada dit, diversos bragalets 

molt decorats a cada brag i quatre collarets disposats concéntricament, els tres 

primers d'astrágals i I'ultim un gran torques acabat amb protomoi de Ileó deis que hi 

Un element compost per un manee metál.lic acabada amb una flor de cascall de la que hi 
surten tres branquillons ¿'olivera. 

Recordem que aquests fruits també varen sortir en les ofrenes rituals de l'estructura amb 
dipósits de VAttideion. 
7 " (CCCA, III, núm. 250 amb la escasa bibliografia anterior). Datada al s. III. 

En aquest cas están molt elaboradas I amb volumn si bé están forga trencades en la part 
inferior. Segons Vermasseren (nota anterior) son cadenes i ornaments d'or. 
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penja un gran medalló en el que hi ha un bust de Cíbele, que també porta un 

medalló, que mira a un eros que té sobre respatlla ¡ brag drets. 

Com podem veure tant els sacerdots com els galli, que poden coincidir, ténen 

una iconografia forga definida. Semblantment passa amb les sacerdoteses si bé ser 

una institució occidental están molt mes romanitzades des de un punt de vista 

iconográfic. Tanmateix, mantindran, com a característica d'aquest sacerdocí, la 

presencia deis medallons. 

Així, l'exemple mes dar és en el relleu funerari de Labería Felicia, 

sacedotessa de Cíbele^®^ (fig. 136). En aquesta lápida podem veure una imatge de 

la sacerdotessa de cintura cap amunt, dins d'una corculla, fent una ofrena, amb una 

pátera a la ma dreta, sobre un petit altar amb fruítes i garlandes. A la má esquen-a 

porta una garlanda. El que mes ens ínteressa, pero, és el seu vestuari, amb túnica i 

himató, que no la diferencia, en res, de cap representació d'una matrona romana a 

exepció de portar el cap cobert per les necessitats de l'acte religíós i d'un pároli 

á'infulae. Tanmateix, sobre el pit porta un petit bust̂ ®® amb la imatge d'un personatge 

barbat, segurament Júpiter. Dificilment es podria identificar aquesta imatge com la 

d'una sacerdotessa metróaca, sobretot peis paral.lelismes amb els seus 

corresponents masculins, pero la ínscripció no ofereix cap dubte. S'ha de teñir en 

(CCCA, III, núm, 58, amb bibliografía anter¡or).ActuaIment es troba forga restaurada. La 
ínscripció de la base és : 
LABERIA FELICIA / SACERDOS MÁXIMA / MATRIS DEVM M(agnae) l(daeae), (CIL. VI, 
2257). 

En aquesta cas no és una placa, ja que solament hi ha el bust d'embolum forga rodó, 
pero la funció ha de ser la mateixa. 
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compte, pero, que la data de la pega, segona meitat del s. I, és encara molt 

avangada, segurament seguint la nova nomiativa de l'emperador Claudi. 

Duess imatges mes podrien representar sengles sacerdotesses'*', totes dues 

del s. III. La primera en un bust'*® (fig. 137) procedent de Poetovio, a Pannonia, on 

es pot veure una imatge femenina vestida amb peplos que porta cenyit al seu cap 

una diadema amb una gran gemma al centre'*». La segona en un altar d'origen 

deseonegut actualment a Cambridge"" (fig. 138). A la cara principal hi ha una figura 

femenina dreta vestida amb quitó i un peplum que, per la part posterior, 11 cobreix el 

cap. A la má dreta porta un aspergillum i una palma, mentres que a l'esquerra posta 

un oinochoe i una pátera amb fnjits. Novament, podem trobar cenyida al cap una 

diadema vegetal amb un medalló central. A cada cantó hi ha dos personatges vestits 

de manera oriental identlficats com a gallF\ 

Tal com podem veure no hi ha una iconografía clara, o millor dit "pintoresca", 

tal com teñen els seus homólegs masculins, ja que en tots els casos solament es 

poden identificar per la presencia d'un medalló, ja siguí al pít o en una diadema. En 

Val a dir que totes dues han estat identificades com a la deessa Cíbele, per la iconografía 
ho dubtem, ja que s'assemblen mes a la nostre interpretado. 

(CCCA, VI, núm. 112). 
Aquesta está molt afectada i podria haber-hi hagut, originalment, un petit relleu. 
(TYLLARD, 1917, pp. 284-289; BUDDE i NICHOLS, 1964, pp. 77-79; CCCA, VII, núm. 

39). 
771 Va a dir, que, per la seva postura, cames creuades i recolgant el cap en una ma, 
s'haurien de identificar amb el tipie Atis funerari i no amb galli. Tanmateix, en un deis laterals 
es pot veure a quatre personatges vestits iguals portant un fercuium on hi ha un tron amb 
una cista mystica, flanquejat per dues escultures identificades, també com a ga///,si bé van 
vestides diferents. Al nostre parer aquest és un deis millors exemples de la utilització 
indiscriminada del mot gallus alhora d'enfrontar-se a la iconografía deis personatges 
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aquest sentit, cal insistir en qué la possible explicació es troba en la manca d'un 

referent oriental, ja que la inclusió de les dones al cuite deu fomnar part de la reforma 

de Claudi, o si mes no, una incorporado propia del món roma. 

Queda, finalment, analitzar la iconografia del cap d'aquesta religió, els 

archigalli, una figura, tal com la coneixem, instituida per Antoninus Pius"^. Sens 

dubte, la millor representació, datada a la segona meitat del s. III, la podem trobar en 

l'escultura i relleus de la tomba d'un archigallus trobat a la Isola Sacra d'Ostia^^. 

El primer element a comentar és la tapa del sarcófag (el mateix sarcófag no 

s'ha consen/at), on es pot veure al personatge ajagut sobre aquesta, representada 

com una kline, decorada amb franges i motius vegetáis incisos (figs. 139 i 140). El 

personatge está estirat amb les cames creuades i el cap recolzat sobre la má 

esquerra'^'*. V a vestit de manera oriental, amb barret frigi, probablement, túnica 

manicata, pallium, anaxyrídes i sandalias, és a dir com el mateix Atis, i sense una 

iconografia distintiva, a exepció del bragalet en l'avantbrag dret (fig. 141). Aquest és 

de grans dimensions decorat amb relleus, roKKapog, amb Cíbele entronitzada amb 

sengles personatges vestits de manera oriental a cada cantó. Ais seus peus hi ha 

una cista mystica amb una serp. 

metróacs quan no poden ser identificats. En aquest sentit, vegi's mes endevant la coberta 
d'un archigallus d'Ostia, on també va vestit d'oriental, tal com Atis. 

Ja hem fet referencia anteriorment sobre si aquesta figura es deu a la reforma de Claudi 
(CARCOPINO, 1923-B, pp. 237-329) o si és d'origen oriental. En qualsevol cas la nostra 
intenció és la d'analitzar la figura relacionada amb el ritual del taurobolium i netament 
romana. 
" 3 (CALZA, 1932. pp. 221-237; CALZA, 1040-B. pp. 205-210; SQUARCIAPIN0.1962. pp. 
13-15; VERMASSEREN. 1977. p. 100; CCCA, III, núms. 446-448). 
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En els dos relleus que anaven a rexterior de la tomba podem veure el mateix 

personatge. En el primer (fig. 142), está dret devant d'un altar, on hi ha un petit 

simulacrum d'Atis recolzat contra un pi, i porta un parell de torxes a la ma^®. En 

segon (fig. 143), está fent una ofrena de fruites sobre un tymiateríon i porta una 

pátera amb incens (?). En un segon pía, hi ha Cíbele asseguda en un tron, 

flanquejada per dues grans torxes, i un Mercuri ínfantó dret ais peus de la deessa. 

En ambdues representacions va vestidos igual, amb túnica manicata, toga 

contabulata, anaxyrídes i sandalias tancades. En tots dos casos porta un occabus a 

l'avantbrag dret amb representacions semblants^^®. També en tots dos casos, porta 

la mateixa corona formada per una diadema molt ampie, decorada amb motíus 

vegetáis^ i amb dos petits bustos a la part superior un de Cíbele i l'altre d'Atis^® (fig. 

144). 

^* Aquesta imatge té una llarga tradició en l'art funerari etrusc, pero en aquest cas potser 
s'hauria de relacionar també amb les representacions de la passió d'Atis, d'idéntica postura. 

Probablement aquesta imatge fací alusió al ritu de Varbor intrat, on es penjaven petites 
imatges d'Atis del tronc de pi simbolitzant la ressurrecció de la natura (CUMONT, 1905, pp. 
55-56; veure, 5també, inv. esc. núm. 26). En aquest sentit les torxes deuen de ser un símbol 
del mes entila i de la mort que ha estat venguda. 
"® En tots dos casos hi ha Cíbele entronitzada i un Atis al seu cantó si bé en el segon cas 
está en actitud dansaire, amb ambdós bragos al?ats. 
^ Com una corona de llaurer pero amb fruits o gemmes entre les fulles. 

Val a dir que en tots dos casos el personatge te el cap de tres quarts i donat que el cap 
de Cíbele es troba sobre l'eix de la seva cara, ens fa pensar que la corona original tindria 
tres busts i no dos tal com es veu així, ja que si no fos així portaria la corona torta. 
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De les representacions d'aquest archigaiius en podem treure una Imatge 

iconográfica molt clara, un personatge molt digne''» i elegant molt allunyat de la 

representació deis galli. vestit amb toga, si bé a la manera oriental. Tanmateix, els 

elements iconográfics mes precisos son la corona amb els petits bustos, diferent de 

la típica corona amb medallons pero amb el mateix significat, i Voccabus, que podria 

ser una transformado deis pectorals deis vells sacerdots Itínerants, segurament amb 

unes connotacions mes tradicionals que no pas d'altra cosa. 

A aquestos representacions n'hi hem de sumar una altra, trobada a Cherchel, 

Argélia'®° (fig. 154), que representaria també a un archigaiius del s. III. El personatge 

té una iconografía idéntica a Tanterior, amb túnica manicata, toga contabulata Iligada 

de la mateixa manera, i sandalias tancades'®\ Les úniques diferencies es troben en 

la corona, que en aquest cas és la mes característica, amb fulles de llorer i un 

medalló central, la presencia de dues llargues infulae, que, de darrera les orelles 

baixen fins ais genolls, 5 que, en haver perdut el brag esquerre per sobre del colze, 

no es pot saber si originariament portava un occabus. Tanmateix, al nostre parer no 

hi ha cap dubte sobre la seva Identifieació com a archigaiius per les similituds amb 

l'anterior'". 

Vistos tots aquests exemples, textuals i visuals, creiem que, malgrat que hi ha 

una visió forga confusa, és relativament plausible establir una iconografía precisa del 

S'ha de teñir en compte, també, el seu rostre, que, tal com diu (CALZA, 1932, p. 223), és 
clarament viril I majestuos, cosa que el diferencia molt deis retrats deis galli. 
780 (CCCA, V, núm. 146 amb bibliografia anterior). 

En aquest cas no es pot apreciar si porta anaxyrides. 
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sacerdoci metróac, ja que tant galli, sacerdots, sacerdotesses i archigalli teñen 

elements que permeten la seva identificado. Davant d'aquesta situado ens és 

pemnés tornar a la pregunta inicial sobre quina podria ser la interpretació 

iconográfica del retrat d'Antínous. 

Tal com hem vist aquest porta una doble corona anul.lar amb dos plafons 

centráis petal.liformes, cada un amb un bust, identificats com a Nerva i Adr iá"^ Així, 

la presencia de corones amb medallos és un deis trets mes característics del 

sacerdoci metróac. Tanmateix, no és exclusíu d'aquest cuite, ja que en el relleu 

sepulcral de L. Lartius Anthus'" , cistophorus de la deessa Bellona, porta també una 

corona de llorer amb tres medallons i un torques al coll amb una gemma al mig. Tot i 

amb aixó, aquest exemple no és gens d'estranyar donada la relació entre ambdós 

cul tes"^ 

Altres exemples d'aquesta mena de corones les podem trobar en altres 

contextos, com per exemple, en un bust d'August al Vaticá"® on aquest porta una 

diadema amb un medalló on hi ha un bust de César o en una escultura thoracada 

Tot i amb aixó, Vermasseren ho considera un gallus i no está ni segur de que sigui 
d'aquesta religió, malgrat la seva identificado. 
^" (BLUM, 1915, p.68-69). La presencia de Nen/a i no de Traja es justifica per un buscat 
paral.lelísme, per part d'Adriá, amb el regnat del primer, más pacifista. Tot i amb aixó, s'ha 
de fer notar que aquests bustos están molt erosionats, per la qual cosa aquesta identificado 
és dubtosa, encara que, efectivament, representen personatges togats i no divinitats 
mitológiques. 

(VERMASSEREN, 1977, p. 100). 
A part de l'evidéncía textual i arqueológica, com a Ostia, aquest relleu va ser trobat molt a 

prop del Vaticá, on hi havia el Phrygianum. Tot i les semblances també hi ha diferencies 
notables, com per exemple la doble destral, bipennis, que porta aquest personatge i que 
deu ser característica del cuite de Bollona. 

(BERNOULLI, 1882, 11-1. p. 30). 
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d'Adriá a Hyerapitna, Creta, on porta la mateixa corona^''^ Un altre exemple el 

podem trobar en una descripció de Suetoni sobre Domiciá i el col.legi deis sacerdots 

flavis que l'acompanyava^®®. Així dones, encara que no con-ents aquestos corones 

també eren utilitzades fora del context metróac. Tanmateix, aquesta mena de 

corones solament apareixen relacionados amb aquest culto a partir del s. II, siguen 

aquest retrat d'Antínous la primera coneguda, per la qual cosa no seria d'estranyar 

que, aprofitant un element Ja definit, la corona amb medallons, aquesta anés 

substituint paulativament les plaques i medallons sobre el pit. Una possible 

explicado seria un altre exemple de la romanitzadó d'aquest cuite oriental. Ja que si 

bé no son els únics exemples, si és característic de les sacerdotesses i els archigalli, 

les dues figures d'aquest cuite mes occidentalitzades^®®. 

Així dones quina ha de ser la interpretado d'aquesta escultura?. Després de 

la mort del Jove Bitini sabem que Adriá el divinitzá i l'assimilá a moltes divinitats, 

principaíment orientáis, encara que no exclusivamente®". Al conservar-se solament el 

cap és difieil de fer una identificado concreta. Ja que, tal com hem vist, el vestit és 

determinant en la identificado. Una possible seria la d'una assimilació amb el propi 

Atis, encara que aquest déu tenia una iconografia forga definida i, en aquest cas, la 

manca del barret frigi podria ser determinant. Tanmateix el fet inusual de la seva 

^" (KLEINER,1992, p. 241, fig. 205) En aquest cas el medalló és Ilís, pero massa gran per 
ser alguna gemma, per la qual cosa la imatge deuria d'anar pintada. 
7 " (Suetoni, Vit. Dom., IV) "...capite gestans coronam auream, cum effigie lovis, ac lunonis 
Minervaeque, adsidentibus Diali sacerdote et collegi Flavialium parí habltu, n/s/ quod illorum 
inerat et ipsius imago..". Malgrat aixó (STUART JONES. 1924, p. 255, n.1) creu que deurien 
de ser bustos d'embalum rodó i no medallons. 

En aquest sentit, val a dir que, malgrat aquesta mena de corona té un origen oriental, 
sembla que havia estat plenament acceptada a través de la figura imperial. 
" ° Sobre la génesi i el cuite d'Antínous vegi's (BEAUJEU, 1955. pp.243-257). 
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exagerada joventut, molt poc corrent, seria un element favorable a la identifieació 

amb Atis. 

L'altre possible interpretació seria la de un saeerdot metróac, un unicum en ia 

representació d'Antínous ja que sempre es pot veure heroitzat o assimilat a una 

divinitat'»\ pero mal com a saeerdot. Tal com hem vist fins ara, aquesta mena de 

corona sembla ser un referent iconográfic característic del cuite de Cíbolo '" i no 

exclusiu de cap de les seves diferents estmctures. En aquest sentit, al nostre parer, 

aquesta ha de ser la nostre identifieació, ja que a part de les similituds 

iconográfiques s'hi han de sumar dos elements mes, per un cantó la manca d'un 

referent diví, ja que durant el regnat d'Adriá el culto d'Atis no estava establert en la 

part oriental de l'imperi, i per l'altre, el fet de qué si els dos retrats son efectivament 

empeadors, divinificats o no, implica una certa dependencia del portador'", un 

element difícil de concebir en una divinitat. 

En aquest sentit vegi's el recull de (CLAIRMONT, 1966). 
"2 Creiem que malgrat els exemples d'aquesta mena de corones aliens a aquest cuite, el 
lloc on va ser trobat ha de ser determinant per aquesta identificado. 

(BEAUJEU, 1955, p. 246, n.1) 
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IX. F I G U R E S 





Fig.4.- El temple de Cíbele abans de la seva restaurado (S.A.O. B-2998). 
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Fig.8.- Recinte d'Atis. 

IV 



Fig.9.- Entrada al recinte d'Atis des de l'extecior. 

Fig.10.- Entrada al recinte d'Atis. 
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Fig. 13.- Part oriental del recinte d'Atis. 

Fig. 14.- Part occidental del recinte d'Atis. 
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Fig.16.- Estructura amb dipósits vista des del sud. 
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Fig. 18.- Estructura depressiva del dipósit major. 
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Fig.20.- Diposit mitjá. 
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Fig.21.- Dipósit major. 

Fig.22.- Fornicula dei dipósit major. 
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Fig.26.- Exterior del recinte absidiat en el moment de la seva excavado (S.A.O. 
B-2994). 
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Fig.27.- Exterior del recinte absidiat en Tactualitat. 

Fig.28.- Restes de paviment d'opus sectile a rinterior del recinte absidiat. 
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Figs.29 i 30.- Vista deis dos nínxols restaurats al interior del recinte absidiat. 
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Fig.32.- Fotografia de les excavacions del recinte d'Atis (S.A.O. B-2911). 
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Fig.34.- Fotografía de les excavacions del recinte d'Atis (S.A.O. B-2910). 
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Fig.35.- El recinte d'Atis després de la seva excavado (S.A.O. B-2987). 

Fig.36.- Vista de la possible seu deis cannophorí (S.A.O. B-3015). 
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Fig.38.- Vista dei recinte de Bollona amb el temple al fons. 
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Fig.40.- Dodekatheon. Hera, Deméter i Posidó. 
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Fig.41.- Dodekatheon. Deméter, Posidó i Afrodita. 

Fig.42.- Dodekatlieon. Ares, Héfest i Hermes. 
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Fig.44.- Dodekatheon. Apol.lo i Artemis. 
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Fig.45.- Dodekatheon. Atena. 
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Fig.47.- Bases de Canelobre. 

Fig.48.- Sátir en ñanga. 
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Fig.50.- Sátir fent un sacrifici. 
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Fig.51.- Heracles fent un sacrifici. 

Fig.52.- Mermes. 
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Fig.53.- Apol.io. 

XXVII 



Fig.54.- Venus (M.V. FAK-2442/3). 

XXVIII 



Fig.55.- Venus (IVI.V. FAK-2442/8). 
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Fig.54.- Venus (M.V. FAK-2443/2). 



Fig.56.- Venus genétrix. 
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Fig.58.-Vespasiá (CALZA.R., 1964). 

Fig.59.- Vespasiá (CALZA.R., 1964). 

XXXIII 



Fig.60.- Figura tlioracada. 

XXX IV 



Fig.61.- Figura masculina (Dionís?). 
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Fig.62.- Figura masculina (Dionís?). 
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Fig.63.-Traja (GlULIANO, 1979). 

Fig.64.- Traja (GlULIANO, 1979). 

XXXVII 



Fig.65.- Antínous (GIULIANO,1988). 
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Fig.66.- Antínous (GlULIANO. 1988). 
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Fig.68.- Telamó dret. 
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Fig.69.- Teiamó esquerre. 
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Figs.70, 71 i 72.- Telamó dret. 

XLII 



Figs.73 i 74.- Telamó esquerre. 

XLIIi 



Fig.76.- Detail deis flocs del telamó esquerre. 
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Fig.81.- Fris animalístic. Lleó i cérvol. 

Fig.82.- Fris animalístic.Pantera. 
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Fig.84.- Fris Animalistic. Lleó. 

XLVII 



Figs.85 i 86.- Venus genétrix. 

XLVIII 



Fig.87.- Ceres Fortuna. 

XLIX 



Fig.88.- Ceres Fortuna. 











Fig.98.- Coribant. 
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Fig.99.- Coribant. 
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Fig. 100.- Atis jacent (IVI.V. FAK-2439/1). 
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Fig. 107 i 108.- Cibele-Atis-Dionís. 
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Fig. 109.- Estatueta d'Atis jacent. 
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Fig.111.- Estatueta d'Atis jacent. Detall. 

LXIV 



Fig.112.-Atis pastor. 

Fig. 113.- Atis pastor. Detall de la part inferior. 
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F¡g.114.- Relleu de la mort d'Atis. 

LXV! 



Fig.117.- Relleu de la mort d'Atis.Detall. 

LXVIl 



F¡g.-118.- Escultura de Cíbele (CCCA.III). 
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Fig. 119.- Escultura de Cíbele. 

LXIX 



L X X 



121.- Cista de IVIodius IVIaximus (IVI.V. L-15260). 

LXXI 



Fig. 123.- Cista de IVIodius Maximus. 
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LXXIII 



Fig.125.- Escultura de Dionís. 

LXXIV 



Fig.126.- Escultura de Dionís. 

LXXV 



Fig.127.- Escultura de Dionís. Detall del pit. 

Fig.128.- Escultura de Dionís. Detall deis peus. 

LXXV 



Fig. 129.- IVIural de ia fagana de la Domus de Vecilius Verecundus. 

LXXVI 



LXXVIl 



Fig. 130.- Detall del portador principal del fercuium. 

LXXVIll 



Fig.131.- C/pptvs funeruari de Lucius Valerius Fyrmus. 
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Fig. 134.- Retrat d'un gallus. 
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Fig. 135.- Retrat d'un gallus. 

LXXXIII 



LXXXIV 



Fig. 137.- Retrat d'una sacerdotessa. 
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LXXXVI 



Fig. 140.- Tapa del sarcófag d'un archigallus. 

LXXXVII 



Fig. 151.- Detall de Voccabus de la figura anterior. 

LXXXVIl l 



Fig. 152.- Relleu d'un archigallus. 
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Fig. 153.- Reileu d'un archigallus. 
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"Fig. 155.- Escultura d'un archigallus 
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