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4 PReFAci: UnA RestitUció PAtRiMoniAL inteGRADA - JoAn RocA i ALBeRt

No hi ha història urbana sense edificis, i 
no es podria investigar la trajectòria de la 
ciutat i dels seus habitants, ni crear nous 
elements i espais patrimonials, sense una 
línia de recerca que integri arqueologia i 
història amb conservació i restauració. En 
aquest camp, destaca el treball de molts 
anys del Museu, amb projectes compar-
tits amb altres investigadors i institucions 
durant els quals s’ha realitzat l’estudi i el 
tractament dels béns patrimonials immo-
bles tant per sota com per sobre de cota 
zero. Amb una visió integrada de l’ar-
quitectura i la decoració mural, el Museu 
ha realitzat els estudis i els treballs de 
rehabilitació de Vil·la Joana, de la bateria 
antiaèria del Turó de la Rovira i les 
recerques per a la intervenció a les Cases 
Barates del Bon Pastor. 

En el cas que aquí ens ocupa, les 
recerques i actuacions sobre les estruc-
tures constructives van deixar aviat el 
terreny lliure al tractament de la pintura 
mural que permetia continuar avançant 
en el coneixement i la recuperació de 
les decoracions interiors de la Barcino 
romana. El que avui es coneix com a 
Domus d’Avinyó, o simplement Domus 
Avinyó, va excavar-se entre 2003 i 2004, 
arran de la rehabilitació de l’edifici amb 
façana als carrers de Pou Dolç, 4 i Avi-

nyó, 15. Van sortir a la llum parts de la 
muralla romana, del pas perimetral inte-
rior o interuallum i de tres habitacions de 
la domus, amb paviments, murs i molts 
fragments de revestiment. Tot seguit es 
van consolidar les estructures i les pintu-
res que es mantenien encara als murs i es 
van traslladar al Centre de Col·leccions 
del MUHBA aproximadament 8.000 
fragments en unes 220 caixes, junta-
ment amb la resta de materials apareguts 
durant l’excavació.

L’any 2007 el Departament de 
Col·leccions del Museu, a la vista del 
seu gran interès, va elaborar el projecte 
d’estudi i restauració de les pintures, però 
la magnitud del pressupost va obligar a 
posposar-ho. El projecte es va actualitzar 
en 2009 i al llarg dels anys 2012 i 2013 
es va endegar la recerca prèvia per poder 
recompondre aquell trencaclosques 
ingent de vuit mil peces que es va con-
fiar a Alicia Fernández (Universidad de 
Murcia) i Lorenzo Suárez. El material 
de cada habitació fou llavors estudiat i 
ordenat segons la decoració i la posició a 
la cambra, i aquesta fou la base d’un pri-
mer disseny restitutiu hipotètic de parets 
i sostres, datats entre mitjan segle i i la 
primera meitat del segle ii. El Museu 
paral·lelament va encetar un seguit d’es-

PRefAcI: UnA ReStItUcIó PAtRIMonIAl 
IntegRAdA
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tudis per tal de comprendre millor la 
domus i les seves pintures. Julia Beltran 
(MUHBA) i Ada Cortés (Università di 
Roma, Sapienza) es van encarregar de 
l’anàlisi de l’arquitectura, Diana Goros-
tidi (Universitat Rovira i Virgili) dels 
grafits, i Hernando Royo i Ana de Mesa 
(Institut Català d’Arqueologia Clàssica) 
es feien càrrec de la identificació arque-
omètrica dels fragments lapidis del pavi-
ment sectile.

Finalment, el 2014-2015, amb recur-
sos aportats pel Pla Barcino i amb la 
seva responsable Carme Miró al capda-
vant, el Servei d’Arqueologia de Barce-
lona va fer-se càrrec de la museïtzació 
de la domus. 

Dins del procés de museïtzació, i 
un cop efectuades les recerques prèvies, 
l’equip de conservació-restauració del 
MUHBA format per Lídia Font, Anna 
Lázaro i Carla Puerto va dirigir i coor-
dinar el procés de restauració, que es 
fonamenta en l’estudi tecnològic de les 
pintures realitzat en col·laboració amb 
Manuel Àngel Iglesias i Núria Guasch 
(Universitat Autònoma de Barcelona - 
Institut Químic de Sarrià) així com 
Nati Salvadó i Salvador Butí (Anàlisi 
de Materials de Patrimoni Cultural - 
Universitat Politècnica de Catalunya) 
i Andres Sánchez Ledesma (Arte-lab, 
S.L). La restauració la va dur a terme 
l’empresa Àbac, sota la responsabilitat 
de Sílvia Llobet i amb l’equip format per 
Kusi Colonna-Preti, Núria Déu, Lorena 
Andino, Anna Bertral, Àlvar Mailan i 
Maria Molinas. Aquest equip va poder 

començar a encaixar peces, fins a crear 
vuit panells i la restitució d’un grafit amb 
una inscripció, tots ells incorporats a la 
museografia de l’espai, que es va obrir al 
públic el 2015. Enmig d’arquitectures 
fictícies i altres formes de composició, els 
panells exhibits a la domus mostren la 
musa Terpsícore, el rapte de Ganimedes, 
un amoret, ocells enfrontats, etc., mentre 
que el grafit al·ludeix a Licini S. Potser el 
llibert i sevir augustal Licinius Secundus, 
membre destacat de l’elit de Barcino, va 
posseir aquesta luxosa domus, en la deco-
ració de la qual va abocar. I aquí podríem 
passar de l’estudi i la restitució de les 
pintures a la història de l’alt imperi romà 
vista des del bell mig de Barcino.

Aquesta capacitat R+D+I en res-
tauració de pintura mural ha permès al 
Museu realitzar nombrosos projectes, 
tant amb els materials del Centre de 
Col·leccions del MUHBA, que inclou 
l’Arxiu arqueològic, com als espais patri-
monials del Museu i altres de la ciutat. 
De les pintures de la domus romana 
d’Avinyó a les pintures del complex epis-
copal de l’antiguitat tardana i a la magní-
fica decoració mural de la capella de Sant 
Miquel del Monestir de Pedralbes, men-
tre va en augment l’actuació en conjunts 
patrimonials dels segles xix i xx. Tot 
plegat ha permès contribuir fefaentment 
des del Museu a posicionar internacio-
nalment Barcelona en aquesta especiali-
tat de l’atenció al patrimoni cultural. 

Joan Roca i Albert
Director del MUHBA
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L’ARqUitectURA De LA DoMUs 
RoMAnA DeL cARReR 
D’AVinyó De BARceLonA

La Domus d’Avinyó es localitza al 
quadrant sud-est de la ciutat 
romana de Barcino. Les façanes 
s’obrien a tres carrers principals 
(un decumanus minor i dos 
cardines) i a un carrer secundari 
(l’interuallum). només es coneix 
una petita part de la casa: una 
superfície de 42 m2 repartida en 
tres habitacions contigües i 
alineades a tocar de la façana 
posterior però que conserven 
una part important dels pavi-
ments originals (opus sectile, 
opus tessellatum i opus signi-
num) i sobretot una gran quanti-
tat de pintura, tant in situ com 
desplaçada per l’efecte de 
l’enderrocament de la domus.
L’estudi de la seva arquitectura 
ens indica que es tracta d’un 
triclini de doble habitaculum: 
una habitació que seria la zona 
d’entrada i recepció del mateix 
triclini i que funcionaria com a 
element de transició, i un 
cubiculum, el del dominus o per 
als convidats. en l’arquitectura 
romana, es coneix l’existència de 
cubicula al costat dels triclinia, 
sovint comunicats.

Julia Beltrán de Heredia Bercero
Museu d’Història de Barcelona
Ada Cortés Vicente
Sapienza Università di Roma. Facoltà di 
Lettere e Filosofia

LA ARqUitectURA De LA 
DoMUs RoMAnA De LA cALLe 
AVinyó De BARceLonA

La Domus d’Avinyó se localiza en 
el cuadrante sureste de la ciudad 
romana de Barcino. Las fachadas 
se abrían a tres calles principa-
les (un decumanus minor y dos 
cardines) y en una calle secunda-
ria (el interuallum). solo se 
conoce una pequeña parte de la 
casa: una superficie de 42 m2 
repartida en tres habitaciones 
contiguas y alineadas junto a la 
fachada posterior pero que 
conservan una parte importante 
de los pavimentos originales 
(opus sectile, opus tessellatum y 
opus signinum) y sobre todo una 
gran cantidad de pintura, tanto in 
situ como desplazada por el 
efecto del derribo de la domus.
el estudio de su arquitectura nos 
indica que se trata de un triclinio 
de doble habitaculum: una 
habitación que sería la zona de 
entrada y recepción del propio 
triclinio y que funcionaría como 
elemento de transición, y un 
cubiculum, el del dominus o para 
los invitados. en la arquitectura 
romana, se conoce la existencia 
de cubicula junto a los triclinia, a 
menudo comunicados.

Julia Beltrán de Heredia Bercero
Museu d’Història de Barcelona
Ada Cortés Vicente
Sapienza Università di Roma. Facoltà di 
Lettere e Filosofia

tHe ARcHitectURe oF tHe 
RoMAn DoMUs in AVinyó 
stReet in BARceLonA

the Avinyó Domus is in the 
south-eastern quadrant of the 
Roman city of Barcino. its outer 
walls gave onto three main 
streets (a decumanus minor and 
two cardines) and a side street 
(the interuallum). only a small 
part of the house is known; an 
area covering 42 m2 laid out in 
three adjoining and aligned 
rooms next to the rear wall but 
which nevertheless retains a 
significant part of its original 
flooring (opus sectile, opus 
tessellatum and opus signinum) 
and in particular a large amount 
of paintwork, both in situ and 
also moved when the domus was 
knocked down.
study of its architecture suggests 
that it is a double- habitaculum 
triclinium: one room which 
would be the entrance and 
reception area for the triclinium 
and a transition space together 
with a cubiculum for the domi-
nus or guests. Roman architec-
ture is known to include exam-
ples of cubicula next to triclinia 
and often connected to them.

Julia Beltrán de Heredia Bercero
Museu d’Història de Barcelona
Ada Cortés Vicente
Sapienza Università di Roma. Facoltà di 
Lettere e Filosofia
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l’ARqUItectURA de lA doMUS RoMAnA del 
cARReR d’AvInyó de BARcelonA

Julia Beltrán de Heredia Bercero
Ada Cortés Vicente

La domus coneguda com a Domus 
d’Avinyó1 es localitza al quadrant sud-
est de la ciutat romana de Barcino. Les 
façanes s’obrien a tres carrers principals 
(un decumanus minor i dos cardines) i a 
un carrer secundari (l’interuallum), ja que 
la banda sud-oest de l’insula discorria 
paral·lela a la muralla. Probablement, i 
seguint la tònica d’altres domus de la ciu-
tat, la Domus d’Avinyó degué ocupar tota 
la superfície de l’insula (que té 1.389 m2), 
sense descartar la presència de tallers o 
botigues obertes a alguna de les façanes, 
com podem veure a la Domus de Sant 
Miquel (figura 1). 

Malauradament, només es coneix 
una petita part de la casa: una superfície 
de 42 m2 repartida en tres habitacions 
contigües i alineades a tocar de la façana 
posterior, però totes tres incompletes. 
Aquest fet converteix en inviable una 
proposta d’articulació de la casa i no 
ajuda a atribuir una funció a les estances 
conservades. D’altra banda, la domus 
va tenir una vida llarga, la qual cosa va 

1. Va ser descoberta l’any 2005 arran d’una excavació 
preventiva motivada per unes obres a la finca núm. 15 del 
carrer d’Avinyó de Barcelona. Adriana Vilardell, 
Memòria conjunta de la intervenció arqueològica del carrer 
d’Avinyó 15 i del carrer Pou Dolç 4 de Barcelona 
(Barcelonès), 2006.

comportar modificacions i cavis d’ús a 
les habitacions,2 i potser també canvi de 
propietari.

Tot i així, les tres habitacions conser-
ven una part important dels paviments 
originals (opus sectile, opus tessellatum i 
opus signinum) i sobretot una gran quan-
titat de pintura, tant in situ com despla-
çada per l’efecte de l’enderrocament de 
la domus. En total es van recuperar 220 
caixes, que donen una superfície d’uns 
330 m2 de pintura. Del conjunt recuperat 
destaca un gran sostre ornamentat. 

Aquests elements, paviments i pin-
tures són els testimonis més directes que 
tenim de l’ús de les habitacions. Pintures 
i paviments estan sempre associats a l’ar-
quitectura. En el cas de la Domus d’Avi-
nyó, ambdós són definitoris per fer una 
proposta funcional i, en el cas del mosaic, 
també ha portat dades sobre la circulació 
a l’interior de l’estança. Aquests elements 
arqueològics permeten un acostament 
sobre la realitat social i econòmica del seu 
propietari, com veurem després. 

2. Aquest article no té com a objectiu fer un estudi 
evolutiu de la Domus d’Avinyó, sinó únicament abordar 
el marc arquitectònic d’un element tan singular a la 
nostra ciutat com és la pintura que presentem en aquesta 
publicació.



8 L’ARqUitectURA De LA DoMUs RoMAnA DeL cARReR D’AVinyó… - JULiA BeLtRÁn De HeReDiA BeRceRo i ADA coRtÉs Vicente

Únicament queda apuntar que normal-
ment a les domus una habitació podia tenir 
diferents usos al llarg del dia o simplement 
podia desenvolupar moltes funcions, per 
la qual cosa un tipus de plantejament fun-
cional no té per què excloure altres usos.

Els testimonis arqueològics conservats 
de la domus

Com ja hem apuntat, la part conser-
vada de la domus es correspon a tres 
habitacions disposades en bateria que es 
localitzen alineades al llarg de la façana 
sud-oest de l’insula, que dona a l’in-
teruallum. No se’n coneixen les dimen-

sions però, com veurem després, l’estudi 
dels paviments i el sostre pintat ha per-
mès fer un plantejament hipotètic.

L’habitació 1, de 13,88 m2 conservats 
i definida únicament per dues parets 
(la façana i un envà3 que la separa de l’ha-
bitació 2), disposa d’un paviment central 
d’opus sectile i també d’una zona més peri-
metral pavimentada amb opus tessellatum. 

L’habitació 2 està delimitada per tres 
parets: a la banda sud, la façana de la 
domus; a l’est, el mur que la separa de 
l’habitació 3, i a l’oest un petit envà que 
tanca la comunicació que havia tingut 

3. Aquest envà s’aixeca en una fase posterior per separar 
les habitacions 1 i 2.

Figura 1. Planta 
de la topografia de 
Barcino a l’alt imperi, 
amb indicació de 
la localització de la 
Domus d’Avinyó. 

Hipòtesi: J. Beltrán de 
Heredia. Dibuix: e. Revilla
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Figura 2. Planta 
del jaciment amb 
les 3 habitacions 
conservades. 

Planimetria de base: 
A. Vilardell
Dibuix: e. Revilla-MUHBA

amb l’habitació 1. La superfície conser-
vada és de 14,73 m2 i està pavimentada 
amb un opus tessellatum, un mosaic força 
fragmentat que presenta àmplies zones 
de pèrdua.

Finalment, l’habitació 3 és tan sols 
un triangle delimitat per dos murs 
(la façana i el mur divisori que dona a 
l’habitació 2) de 4,21 m2 de superfície. 
Presenta un paviment d’opus signinum 
i la particularitat de ser l’estança que 
conserva més pintura, tant in situ com 
caiguda sobre el paviment. De fet, el sos-
tre pintat recuperat procedeix d’aquesta 
habitació (figura 2).4 

4. A l’interuallum es localitzen un seguit d’estructures 
que no descriurem, ja que no es poden vincular amb 
l’espai domèstic També s’ha plantejat que aquesta façana 
de la casa estava porxada, però l’element que va provocar 
aquesta lectura no es pot vincular amb aquesta funció i la 
seva cronologia no és del segle i dC. (A. Vilardell, «Les 
restes romanes del carrer d’Avinyó dins l’urbanisme de 
Barcino», Ex Novo. Arqueologia urbana (Barcelona), 77 
(2008), pàg. 43-97; A. Cortés, «L’arquitectura domèstica 
de la ciutat romana de Barcino», Quaderns d’Arqueologia i 
Història de la Ciutat de Barcelona, Quarhis 07 (Barcelona), 
època II, Museu d’Història de Barcelona, pàg. 17-66 
(2011). D’altra banda, l’interuallum és un carrer militar i 
de funció defensiva on, tot i que es va ocupar 
progressivament, no tindria lògica un planificació 
urbanística inicial amb porxos. A Barcelona només s’han 
detectat zones porxades en alguns carrers i únicament en 
un dels costats de la via.

L’opus sectile de l’habitació 1

L’habitació 1, situada més a l’oest, dis-
posa d’un paviment d’opus sectile. Podem 
parlar d’un opus sectile de mòdul mitjà 
amb un esquema organitzat a partir 
d’un camp principal i un de secundari. 
Es tracta d’un opus sectile bicrom amb 
un ritme cromàtic altern que presenta 
un motiu central quadrangular tancat i 
envoltat per unes zones d’emmarcament, 
també d’opus sectile, encara que la banda 
septentrional és diferent de les altres i 
mostra la possibilitat de continuïtat.

Pel que fa al disseny, el motiu cen-
tral està organitzat a partir d’una unitat 
modular de quadrat simple.5 Es tracta 
d’un rombe de 29 cm de costat inscrit 
en un quadrat de 42 x 42 cm. La combi-
nació d’aquest mòdul dona un esquema 
simple amb un ritme bicrom.6 El motiu 
central és un quadrat de 4 x 4 unitats 
modulars (1,66 m de costat), que fan 
un total de 16 unitats per completar el 

5. E. Pérez Olmedo, Revestimientos de opus sectile en la 
Península Ibérica, Universidad de Valladolid, 1996, 
fig. 11.6, pàg. 239.
6. E. Pérez Olmedo, Revestimientos de opus…, fig. 4.6, 
pàg. 232.
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model. Aquest motiu està tancat per un 
altre, també de mòdul quadrat.

Es tracta d’una composició simple, 
sense altres elements geomètrics de més 
complexitat. La unitat modular està entre 
1 i 3 peus, per la qual cosa, i com ja hem 
exposat, es podria considerar un opus sec-
tile de mòdul mitjà, el més comú a l’edilí-
cia privada (figura 3).7 

Al voltant del motiu central, els 
filetejats que se situen a les quatre ban-
des són totalment diferents. Aquest fet 
podria indicar connexions diverses amb 
l’entorn. Sembla que unes franges tan-
quen l’espai, i les altres, com la banda 
oest i nord, apunten a una continuïtat. 
La que es pot definir millor és la banda 
sud, on hi ha tres filets d’emmarcament, 
tots de geometries senzilles i amb diver-
ses amplades: un de 22 cm d’amplada 
format per quadrats simples bicroms; un 
altre de 13 cm d’amplada amb bandes 
obliqües en blanc i negre (mitja espina 
de peix), i un tercer amb les mateixes 
característiques del primer. La resta de la 
superfície fins arribar al mur sud de l’ha-
bitació (mur de la façana de la domus) ja 
no conserva el paviment.

Posteriorment, en aquesta zona apa-
reix un camp secundari fet amb opus 
tessellatum. El mosaic s’ha perdut en 
una bona part, només se’n pot definir 
un petit sector format per sis quadrats 
(de 21 x 21 cm) en blanc i negre dis-
posats de manera alterna fent un tauler. 
Altres testimonis petits es conserven al 

7. E. Pérez Olmedo, Revestimientos de opus sectile…, 
pàg. 31.

punt d’entrega del paviment amb el mur 
de tancament de l’habitació al sud.

Creiem que l’opus sectile correspon a 
un disseny seriat que venia de fora, fet 
segons unes mides i models concrets que 
es confeccionaven a tallers especialitzats. 
El comprador feia portar el paviment, 
que instal·laven operaris locals. La base 
del paviment era normalment un llit de 
morter, com podem veure a la Domus 
d’Avinyó.8

Els tipus de marbres usats als pavi-
ments són molt variats i la majoria 
procedeixen de pedreres imperials. S’ha 
pogut identificar marbre de Tunísia, 
chemtou, també anomenat giallo antico 
o marmor numidicum; pavonazzetto o 
marmor phrygium d’Afyon (Turquia, 
Àsia Menor); marbre de Teos o africà 
(Turquia); marbre de Quios (Grècia), 
anomenat portasanta; marbre de Santa 
Tecla, marmora broccatello, verde antico, 
marbre de Campan, de Carrara, pirinenc 
de Saint-Béat, i també pissarres (segura-
ment d’Itàlia).9 

Pel que fa la cronologia, la seqüència 
estratigràfica del jaciment no es va esgo-
tar. Els paviments són a l’emplaçament 
original, per la qual cosa no s’ha pogut 
accedir als nivells inferiors. Tot i així, i 
per la seva tipologia, podem apuntar una 
datació del segle i dC, segurament abans 
de l’època flàvia. 

Al llarg del temps, el paviment es 
va anar reparant amb marbres locals, 
com el de Santa Tecla (Tarragona) o el 
jaspi de Tortosa (broccatello di Spagna), 
i altres peces reaprofitades, com, per 
exemple, plaques motllurades de 
Luni-Carrara (Itàlia). Les diverses repa-
racions van anar canviant la composició 
original i anul·lant el ritme bicrom de 
l’opus sectile.

8. En alguns llocs, a sota de l’opus sectile i al tall es pot 
veure un opus signinum. Considerem que no es tracta d’un 
llit d’assentament fet expressament, sinó d’un paviment 
anterior.
9. Per a aquest tema vegeu l’estudi dels marbres d’Anna 
de Mesa i Hernando Royo en aquest mateix volum. 
Volem agrair a Isabel Rodà les primeres informacions 
facilitades sobre els marbres i el paviment d’opus sectile.

Figura 3. Vista de l’opus 
sectile de l’habitació. 

Fotografia: MUHBA
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Figura 4. Detall 
dels mosaics de 
l’habitació 2. 

Fotografia: A. Vilardell

L’opus teselatum de l’habitació 2 

El mosaic de l’habitació 2 està format per 
un tapís central policrom de cinc colors, 
més elaborat, i un tapís menor en forma 
de «U», que es desenvolupa amb un llen-
guatge bicrom (blanc i negre).10

La mida de les tessel·les varia: unes 
fan una mica menys d’un centímetre 
(0,7/8 cm) i d’altres són més petites 
(0,4 cm). Cinc són els colors emprats: 
vermell (a partir del rosa antico i el mar-
mora broccatello), ocre/groc (giallo antico o 
Santa Tecla), negre (pissarres i calcàries), 
gris (calcàries i marbres) i blanc (calcàries 
i marbres). També hi havia peces de pasta 
vítria i ceràmica.11

L’estructura compositiva del tapís 
central consta de dues zones ben dife-
renciades: un motiu central rectangular 
emmarcat per un altre motiu perime-
tral. El tapís central està format per uns 
motius geomètrics de quart de cercle, 
definits per una trena policroma de dues 
cordes filetejades amb unes línies de 
tessel·les blanques i negres. Al centre, els 
testimonis arqueològics indiquen l’exis-
tència d’un motiu central que no es pot 
definir. Per omplir els espais triangulars 
que quedaven entre els quarts de cercles 

10. Tot i que s’ha plantejat l’existència de dos mosaics, un 
de bicrom i un posterior de policrom (Vilardell, 2008; 
Cortés, 2011), la revisió de les dades in situ ens porta a 
descartar aquesta proposta.
11. Agraïm a Anna de Mesa i Hernando Royo la 
indicació del tipus de material emprat.

es van utilitzar motius decoratius de pel-
tes elaborats amb tessel·les negres.

Pel que fa al tapís perimetral (de 0,70 
i 0,77 m d’amplada), presenta uns motius 
vegetals, roleus i fulles d’heura, i uns cra-
ters a les cantonades, dels quals devien 
sorgir les garlandes. El color ocre/groc del 
recipient intenta imitar el metall. Destaca 
un element que no hem pogut identificar 
i del qual no hem trobat paral·lels. Podria 
estar relacionat amb un motiu dionisíac, 
una màscara teatral, o bé un motiu marí. 
Tot i que és difícil concretar, ens inclinem 
més per aquesta darrera possibilitat.12

Finalment, el tapís menor (d’amplada 
variable condicionada per la planta de 
l’habitació: 1,57 m i 0,91 m) està for-
mat per uns motius senzills i un grup de 
nou quadrats blancs i negres disposats 
a manera d’escaquer. Inscrit, al centre 
dels quadrats negres es va col·locar un 
motiu romboïdal en blanc. Les línies per 
emmarcar i separar els diferents motius, o 
la seqüència dels tapissos, són filets sim-
ples formats per dues, tres o quatre línies 
de tessel·les negres (figura 4).

El tapís menor, que com ja hem expo-
sat té forma de «U», ens indica que està 
dissenyat per a una organització triclinar. 
Aquest tapís o catifa bicroma —que 
envolta el motiu central per tres bandes— 
presenta un esquema decoratiu molt 
simple, ja que devia restar cobert pels 
lectis triclinaris. Per contra, el tapís central, 
pensat per a ser vist, és policrom i amb 
uns motius molt més treballats: era el 
lloc on es devia situar la taula. Els motius 
decoratius del mosaic també al·ludeixen 

12. Volem agrair a la Dra. Milagros Guardia, de la 
Universitat de Barcelona, la seva ajuda a l’hora de fer la 
reconstrucció del mosaic.
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Figura 5. Pilarets de 
pedra que es conserven 
sota l’envà de tàpia que 
separa les habitacions 1 
i 2 i és el resultat d’una 
reforma posterior. 

Fotografia: A. Vilardell

al món dels banquets i les representacions 
bàquiques, com per exemple els craters. 

Els motius emprats són de gran difu-
sió i cronologies àmplies i, con venim 
comentant, el fet de no poder excavar per 
sota dels paviments conservats impedeix 
concretar cronologies. Tot i així, creiem 
que es pot plantejar una cronologia del 
segle ii dC. La proposta de composició 
del mosaic dona unes dimensions d’uns 
5 x 7,60 m amb una superfície de 38 m2 

per a aquesta estança.

Mosaic i arquitectura: un triclini de 
doble habitaculum

Com hem vist, totes les dades porten a 
interpretar l’habitació com un triclini. 
D’altra banda, la ubicació del motiu cen-
tral, pràcticament adossat a la paret de 
tancament de l’habitació per l’est, porta a 
pensar en un plantejament arquitectònic 
més complex. La paret est respon a un 
envà de molt poca entitat fet de tàpia 
amb un revestiment exterior que, tot i el 
mal estat, es conserva. Aquest envà tanca 
una zona de pas que està definida per 
uns pilarets de pedra (figura 5).13 Se’n 
conserven dos situats a una distància 
d’1,37 m, i la resta s’ha de reconstruir 
per simetria. 

La localització d’aquests pilarets ens 
porta a plantejar l’existència d’un triclini 
obert a la habitació 1 de l’opus sectile. Es 

13. Aquest elements estaven recollits al registre 
estratigràfic de l’excavació, i a les conclusions de la 
memòria es considera la possibilitat d’una comunicació 
entre les habitacions 1 i 2. Tot i així, no es van tenir en 
compte en cap proposta interpretativa posterior. 

tractaria d’un triclini de doble habita-
culum;14 l’habitació de l’opus sectile seria 
l’avantcambra del triclini i funcionaria 
com un element de transició, com la zona 
d’entrada i recepció del mateix triclini.15 

Es tracta d’un tipus d’arquitectura 
de representació: una sala amb colum-
nes —com a mínim a l’angle excavat de 
l’àmbit— destinada a la recepció dels 
convidats i al desenvolupament de ban-
quets amb lectus. La tipologia d’una sala 
representativa columnada és una de les 
estances domèstiques amb més capacitat 
escenogràfica per desenvolupar el rol 
públic i d’ostentació als àmbits privats. 
Se’n comptabilitzen força exemples des 
de l’època tardorepublicana i durant tot 
l’alt imperi, i s’identifiquen bibliogràfi-
cament com a oeci tetràstils, corintis o 
egipcis.16 La zona vesuviana ens ha mos-
trat exemples tan famosos com la Casa 

14. Volem agrair a la Dra. Paula Uribe la consulta de la 
seva tesi, encara inèdita en el moment de la redacció de 
l’estudi de l’arquitectura de la domus del carrer d’Avinyó 
(P. Uribe, La arquitectura doméstica urbana romana en el 
valle medio del Ebro (siglos ii aC - iii dC), Aquitania, 2015.
15. Aquest plantejament ha modificat interpretacions 
anteriors (A. Cortés, «L’arquitectura domèstica…, 
pàg. 35) on, seguint els primers informes arqueològics, 
s’interpretava que l’opus sectile era posterior a l’opus 
tessellatum en forma de «U». Tot i que ja se’l considerava 
una estança amb dos àmbits, s’identificava l’espai de l’opus 
sectile com la zona principal i l’opus tessellatum reutilitzat 
com una zona secundària. 
16. Tot i que la terminologia oecus s’utilitza de manera 
generalitzada per designar aquest tipus de sales (sobretot 
per la descripció de Vitruvi (VI, 3), hi ha un debat sobre 
la realitat d’aquest terme en època clàssica. Vegeu: E. W 
Leach, «Oecus on Ibycus: Investigating the Vocabulary 
of the Roman House», dins S. E. Bon, R. Jones (ed). 
Sequence and Space in Pompeii. Oxford, 1997, pàg. 50-72; 
o L. Es-Sadra, «Sur le vocabulaire de l’architecture 
domestique. L’exemple de Volubilis», dins L’Africa 
romana. Le ricchezze dell ’Africa. Risorse, produzioni, 
scambi, vol. I, Roma, 2008, pàg. 535-547.
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de l’Atri amb Mosaic d’Herculà, la Casa 
del Laberint o la Casa de les Noces d’Ar-
gent de Pompeia (figura 6).17 A part de 

17. Per a la Casa de l’Atri amb Mosaic d’Herculà, vegeu 
M. P. Guidobaldi, «La Casa dell’Atrio a Mosaico» dins 
F. I. Pesando, M. P. Guidobaldi (ed.), Gli Ozi di Ercole. 
Residenze di lusso a Pompei e a Ercolano, Roma, 2006, 
pàg. 211-223. Per a la Casa del Laberint, vegeu V. 
Strocka, Häuser in Pompeji, vol. 4: Casa del Labirinto 
(VI, II-8-10), Munic, 1991. Per a la Casa del les Noces 
d’Argent, vegeu W. Ehrhardt, Häuser in Pompeji, vol. 
12: Casa delle Nozze d’Argento (V II, i), Munic, 2004.

la Campània, és al nord d’Àfrica on s’han 
descobert més sales de recepció amb 
columnes,18 tot i que s’observa una absèn-
cia completa d’aquesta tipologia a la 
Mauritània tingitana.19 Però, en general, 
a les ciutats africanes es poden trobar 
estances destacades, com el monumental 
oecus de la Maison à la Citerne de Volu-
bilis20 o la sala que dona nom a la Casa 
del Gran Oecus d’Utica (figura 7).21 

Fora d’aquestes dues àrees arqueo-
lògiques, s’han descobert pocs oeci. Un 
d’ells s’ubica a Verona, la sala A de la 
Domus de Via Marsala, 66,22 una estança 
coríntia amb franges de columnes a tres 
bandes. És per aquest motiu que la sala 
de Barcino pren encara més rellevància 
en ubicar-se fora de les zones citades, tot 
i que és difícil assegurar si l’habitació de 
banquets de la domus del carrer d’Avinyó 
segueix la tipologia dels oeci encolumnats. 
Sens dubte és una sala amb columnes 
amb les mateixes funcions de menjador,23 

18. Per al catàleg de cases al nord d’Àfrica, vegeu R. 
Rebufat, «Maisons à péristyle d’Afrique du Nord: 
répertoire de plans publiés», Mélanges d’archéologie et 
d’histoire (1969) 81, pàg. 659-724, i M. Carruci, The 
romano-african Domus. Studies in space, decoration, and 
function, BAR S1731, Oxford, 2007.
19. L. Es-Sadra, «Sur le vocabulaire…, pàg. 541.
20. H. Zehnacker, G. Hallier, «Les premiers thermes 
de Volubilis et la maison à la citerne», Mélanges 
d’archéologie et d’histoire, 77 (1965), pàg. 87-152. 
21. A. Lézine, Carthage-Utique. Etudes d’architecture et 
d’urbanisme, Paris, 1968, pàg. 101.
22. M. George, The roman domestic architecture of 
Northern Italy. BAR S670, Oxford, 1997, pàg. 62-63.
23. Tot i que els oeci mostren una arquitectura que 
intenta emular altres espais més rituals i santificats, com 
els temples, eren estances destinades als mateixos 
propòsits que els genuïns tricilinia (L. Bek, «Questiones 
conviviales. The idea of the triclinium and the staging of 
convivial ceremony from Rome to Byzantium», Anacleta 
Romana 12 (1983), pàg. 81-107.

Figura 7. Plantes de la 
Maison à la Citerne 
de Volubilis (Rebufat 
1969, p. 46), de la 
Maison Gran Oecus 
d’Utica (Carucci 2007, 
p. 194) i de la via 
Marsala 66 de Verona 
(George 1997, p. 128).

Figura 6. Dibuix i 
vista frontal i lateral 
de l’oecus de la Casa de 
l’Atri amb Mosaic, a 
Herculà.

Fotografies: A. cortés. 
Dibuix: Guidobaldi, 2006, 
p. 217
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però malauradament la parcialitat de les 
estructures descobertes d’aquest àmbit 
no permet confirmar si corresponen a 
la planta d’un dels tres oeci vitruvians, 
difícilment el de forma basilical (egipci). 
Els elements arqueològics exhumats 
indiquen el reaprofitament d’estructures 
i paviments en més d’una fase cons-
tructiva. En la fase del nostre interès24 
s’observa un paviment triclinar d’opus 
tessellatum que s’adossa a dues colum-
nes i aprofita un antic opus sectile. No es 
pot apreciar la planta exacta d’aquesta 
estança, però és evident que, tot i el 
reaprofitament, és una sala senyorial amb 
materials nobles.

L’arqueologia també ha mostrat 
estances ressaltades amb columnes sense 
seguir la planta d’un oecus clàssic, com 
l’estança B, amb dues columnes de la 
domus in garden of monastery of S. Giulia 
de Brescia. Aquesta habitació ha estat 
interpretada com un cubiculum, però 
com que forma part d’un conjunt de tres 
àmbits i tenint en compte la seva solem-
nitat, també ha estat considerada com 
una àrea destinada a la recepció de con-
vidats.25 Una altra variant són les sales 
precedides per columnes, de les quals es 
poden trobar molts exemples en l’arqui-
tectura domèstica hispana en general.26 
Tot i així, l’habitació de la Casa d’Avinyó 
no sembla pertànyer aquest últim tipus, 
ja que les columnes tot i marcar un canvi 
d’habitaculum no presideixen l’entrada, 
sinó que tot el conjunt forma part d’una 
mateixa estança. A la mateixa ciutat de 
Barcino tenim una altra possible sala de 
representació amb columnes a la Domus 
del Palau Arquebisbal.27 Si aquests dos 

24. La fase constructiva que es relaciona amb les pintures 
exposades en aquesta publicació. 
25. M. George, The roman domèstic…, pàg. 14.
26. Vegeu el recull per al nord-est de la península Ibèrica 
que proposa P. Uribe a «Triclinia y salones triclinares en 
las viviendas romanas del cuadrante nordeste de la 
península Ibérica (I a.C.-III d.C.)», Archivo Español de 
Arqueología, 82 (2009), pàg. 153-189.
27. A. Cortés, «L’arquitectura domèstica…, pàg. 36-41, 
i A. Cortés. L’arquitectura domèstica d’època 
tardorepublicana i altimperial a les ciutats romanes de 
Catalunya, Barcelona, 2014, pàg. 244-245.

exemples es confirmessin com a possibles 
oeci amb columnes, serien força excepcio-
nals dins d’Hispània.28 

Futures excavacions aportaran més 
llum a l’angle arqueològic del carrer 
d’Avinyó. S’ha de tenir present que en 
ser una estança creada en una segona fase 
constructiva i amb elements reaprofi-
tats, segurament no va poder seguir amb 
exactitud la planta d’un oecus amb colum-
nes, però la domus del carrer d’Avinyó té 
la capacitat d’emular la mateixa majes-
tuositat d’aquesta tipologia. En defini-
tiva, una sala de recepció d’un nivell de 
luxe elevat (paviments i pintures) i amb 
un esquema bipartit: dos habitacula sepa-
rats per les seves funcions, trànsit i repòs, 
marcats pels seus paviments exalçats amb 
columnes. 

Pintura i arquitectura a l’habitació 3: 
el cubiculum del dominus?

La pintura recuperada a la domus ha 
estat objecte d’un estudi minuciós29 i és 
l’eix central d’aquesta publicació, per la 
qual cosa no entrarem en aquest tema. 
Només cal dir que a l’habitació 3 es va 
poder recuperar una gran quantitat de 
pintura, la majoria del sostre. A més, a 
la paret sud, es conserva in situ tot un 
llenç de mides importants. També hi 
ha testimonis de pintura (de sostre i 
paret) corresponents a models decoratius 
diferents, tot i haver estat trobats en la 
runa d’una mateixa habitació, que evi-
dencien l’existència d’un pis superior a la 
domus, amb estances que també estaven 
decorades.

L’estudi de la pintura del sostre de 
l’habitació 3 ens dona unes proporcions 

28. L’estudi de P. Uribe, «Triclinia y salones…» només 
trobava sales amb columnes precedides al nord-est de la 
Península.
29. A. Fernández, L. Suárez, «La representación del 
rapto de Ganímedes en la habitación 3 de la domus de 
Avinyó (Barcelona): un unicum en la pintura provincial 
romana», Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de 
Barcelona, Quarhis 10 (2014), Museu d’Història de 
Barcelona, època II, pàg. 122-139.
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Figura 8. Estructures 
conservades de les 
tres habitacions de 
la Domus d’Avinyó 
(planimetria de base: 
A. Vilardell) amb la 
restitució del mosaic 
i les dues possibles 
hipòtesis de la planta 
de l’habitació 3.

Dibuix: e. Revilla-MUHBA

per a aquesta estança de 6,66 x 3,16 m. 
Arquitectònicament, la disposició de 
l’habitació ofereix dues alternatives: 
l’una paral·lela i l’altra perpendicular a 
la façana, tot i que atesa la posició de 
la pintura en caure, ens inclinem per la 
segona opció (figura 8).

Creiem que aquesta estança va fun-
cionar com a cubiculum, segurament el 
cubiculum del dominus o un cubiculum 
per a convidats. Es coneix l’existència de 

cubicula al costat dels triclinia, sovint 
comunicats. L’associació triclini-cubi-
culum ha estat ben estudiada per A. Zac-
caria30 en un treball que recull exemples 

30. A. Zaccaria, «Abbinamento triclinium-cubiculum: 
Un’ipotesi interpretativa», dins M. Verzár-Bass (ed.), 
Abitare in Cisalpina. L’edilizia privata nelle città e nel 
territorio in età romana: Atti della XXXI Settimana di 
Studia Aquileiesi, 23-26 maggio 2000, Trieste, 2001, 
Editreg, pàg. 59-99.
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Figura 10. Combinació 
de triclini/cubiculum 
a domus del nord 
d’Hispània: domus n. 1 
d’Empúries i Casa de 
l’Heura de Baetulo

cortés 2014, p. 85 i 112

Figura 9. Dos exemples 
de domus de la vall 
de l’Ebre, on es pot 
observar la relació de 
les sales triclinars amb 
els cubicula.

P. Uribe, 2015
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a diferents llocs de l’imperi des del 
segle ii aC. Un dels exemples més dià-
fans d’aquesta associació en un context 
urbà és el complex d’habitacions de 
recepció del sector del peristil de la 
Casa del Laberint de Pompeia,31 però a 
Hispània també s’han pogut estudiar 
domus que tenen unides aquestes estan-
ces entre els seus àmbits de representa-
ció.32 Entre altres exemples, a la Casa 
d’Hèrcules de Celsa es pot observar la 
relació triclini-cubiculum a les habita-
cions 4 i 5 (figura 9),33 com també a les 
habitacions 42 i 43 de la segona fase de 
la Casa Romana núm. 1 d’Empúries34 o 
les habitacions 7 i 8 de la Casa de 
l’Heura de Baetulo (figura 10).35 

Aquests cubicula tenen en part un 
caràcter públic i en part un caràcter pri-
vat, però generalment estan relacionats 
amb el paper del pater familias i les 
seves funcions socials. Aquests espais, 
descrits per Plini com a cubicula 
diürns,36 devien complementar la funció 
de recepció de convidats de la sala de 
banquets, un espai més íntim per a 
algunes de les necessitats de les reu-
nions socials que es desenvolupaven en 
aquestes sales. En aquests àmbits es 
podien dur a terme recitals literaris pri-
vats, negocis del senyor de la casa o rela-
cions sexuals, entre d’altres.37 A part 
d’un llit (lectus), en aquestes habitacions 
es podien trobar bancs i seients de diver-
ses mides, una taula per a l’estudi i els 
negocis i també arques per guardar 

31. V. Strocka, Häuser in Pompeji, Vol. 4, Casa del 
Labirinto (VI II-8-10), Munich, 1991.
32. Vegeu una relació d’aquesta composició a P. Uribe, 
«Los espacios reservados (cubicula) en las viviendas 
romanas urbanas del cuadrante nordeste de la Península 
Ibérica», SALDVIE, 7 (2007), pàg. 93-110.
33. M. Beltran, «La Colonia Celsa» dins La casa 
urbana hispanoromana: Ponencias y comunicaciones, 
Instituto Fernando el Católico, Saragossa, 1991, 
pàg. 131-161.
34. A. Cortés, L’arquitectura domèstica…, pàg. 82.
35. A. Cortés, L’arquitectura domèstica…, pàg. 110-111.
36. Plini Ep.1.3.1.
37. A. M. Riggsby, «Public and private in Roman 
Culture. The case of the Cubiculum», Journal of Roman 
Archaeology, 10, 1997, pàg. 36-56.

objectes. Segons l’estudi de les pintures, 
la decoració escollida per a aquesta habi-
tació38 desprèn un interès elevat dels 
seus propietaris per la cultura i segura-
ment per les reunions literàries. Així 
doncs, de les funcions que es poden 
desenvolupar en aquests cubicula diürns 
relacionats amb el triclini, l’habitació 3 
de la domus del carrer d’Avinyó podria 
haver estat l’escenari per a certs recitals, 
o per al desenvolupament de tasques 
dedicades a l’estudi que requerissin un 
àmbit més privat que l’oecus o el triclini 
contigu. 

Arquitectura domèstica i urbanisme 
a Barcino

La planta irregular de la ciutat romana 
de Barcino, un rectangle amb les canto-
nades retallades que s’adapta la topogra-
fia del terreny, dona als quatre angles de 
la ciutat unes insulae irregulars de planta 
més aviat trapezoïdal. La Domus d’Avi-
nyó es localitza en una d’aquestes insulae, 
a l’angle sud de la ciutat romana.

Aquest fet obliga buscar solucions 
per adaptar l’estructura quadricular de 
l’arquitectura de la domus a la irregu-
laritat de l’insula a la façana sud-oest. 
Això es fa rectificant progressivament 
el plantejament dels murs divisoris de 
la planta de la casa. Podem veure com el 
disseny del mosaic no es planifica total-
ment alineat amb les parets de l’estança 
i, també, com l’opus sectile, la línia de 
pilarets i més tard l’envà, tampoc man-
tenen l’angle de noranta graus que es 
dona entre les habitacions 2 i 3. 

A Barcino tenim també el cas de la 
Domus de Bisbe Caçador, que es loca-
litza igualment en una insula irregular. 
Pel mateix motiu, la planta presenta 
uns espais de superfície triangular, de 
caràcter més marginal, un d’ells utilitzat 
per disposar-hi latrines i l’altre on es va 

38. Vegeu en aquest volum el capítol de pintures de 
l’habitació 3.
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ubicar el praefurnium de les termes pri-
vades (figura 11).39

Un cas semblant el podem trobar a 
l’urbanisme de Mèrida, a les Domus de 
Morería.40 Podem veure com, a la Casa 
de los Mármoles els murs de la domus 
contigua a la muralla es desalineen de la 
resta d’estructures i es creen també uns 
espais triangulars; en un d’ells s’instal·la 

39. A. Martín, N. Miró, E. Revilla, «El complejo 
termal privado de la domus de la calle Bisbe Caçador de 
Barcelona», Termas Romanas en el Occidente del Imperio: II 
Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, Gijón, 
2000, pàg. 283-287.
40. M. Alba. «La vivienda en Emerita durante la 
antigüedad tardía: una propuesta para un modelo para 
Hispania», VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica 
(2003), Valencia, 2005, pàg. 121-150.

—com a la Domus de Bisbe Caçador— 
el praefurnium de les termes.

La Domus d’Avinyó com a mirall 
social

A les unitats domèstiques romanes, els 
espais considerats com de representació 
eren els vestíbuls, els tablina, els triclinia 
i els cubicula, entre d’altres. La decoració 
d’aquests àmbits era un vehicle impor-
tant per transmetre la posició social i 
la situació econòmica de la família, un 
mitjà per a l’autoafirmació del dominus.

En aquest sentit, el triclini de doble 
habitaculum i el cubiculum contigu i/o 
associat mostra que estem davant d’un 

Figura 11. Planta de la 
Domus d’Avinyó en la 
topografia de Barcino. 

Dibuix: e. Revilla
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gran espai de representació. La seva 
orientació al sud-oest i la situació en 
l’insula, en una posició més aviat arrece-
rada, podria indicar que es correspon a 
un triclini d’hivern (hibernum). Sabem 
que, pel que fa als triclinis, podien ser de 
vernum, aestivum, autumnale i hibernum, 
per la qual cosa no seria gens estrany que 
una domus important com la que ens 
ocupa tingués dos triclinis, el d’hivern 
i el d’estiu, obert al perystilum. Aquesta 
situació era bastant normal a les cases de 
personatges socialment destacats, tot i 
que a Barcelona constitueixen una nove-
tat arqueològica.

Les seves dimensions són notables: 
al voltant de 38 m2 més l’antesala. Si ho 
comparem, per exemple, amb els 
18 metres del triclini d’una altra domus 
important de la ciutat, la Sant Honorat, 
ens dona una idea del paper social del 
propietari d’aquest habitatge. La troballa 
d’un grafit, interpretat com un grafit de 
propietat, «Licini S(ecundis domus)»,41 
permet relacionar-lo amb Licinius 
Secundus, membre d’una de les nissagues 
familiars més influents de la ciutat, el per-
sonatge que va tenir més inscripcions 
honorífiques al fòrum de Barcino, ni més 
ni menys que vint-i-dos pedestals.42

41. Vegeu l’estudi de Diana Gorostide en aquest mateix 
volum.
42. G. Fabre, M. Mayer, I. Rodà, Inscriptions romaines 
de Catalogne IV (IRC, IV), Barcino, París, 1997. S’ha 
suggerit que un dels retrats que conserva el MUHBA 
correspon a aquest important personatge. I. Rodà, 
«Lucius Licinius Secundus, liberto de Lucius Licinius 
Sura», Pyrenae 6, Barcelona, pàg. 167-183 (1970).
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Les PintURes De LA DoMUs 
D’AVinyó De BARceLonA

els conjunts pictòrics recuperats 
a la Domus d’Avinyó han suposat 
un enorme avenç en el coneixe-
ment de l’evolució de la pintura 
mural domèstica d’època 
altimperial a la ciutat i a la resta 
de la Península. encara que són 
diverses les domus d’aquesta 
època conegudes a Barcelona,   és 
la d’Avinyó la que conserva el 
millor i més complet aparell 
decoratiu pictòric, de gran valor 
ornamental, que amplia la nostra 
percepció sobre un període, el de 
trànsit del segle i al segle ii dc, 
menys conegut fins ara en 
comparació amb altres anteriors 
o més tardans. en aquest sentit, 
la presència de representacions 
figurades relacionades amb la 
mitologia clàssica, amb cicles 
iconogràfics d’origen grec no tan 
freqüents en pintura mural, com 
són el de les Muses per a l’habi-
tació 2 i el rapte de Ganimedes 
per a la 3, responen a una moda 
dels segles i i ii dc que, a partir 
del iii i iv dc, es transformen en 
benefici d’un repertori iconogrà-
fic basat en l’autorepresentació 
del propietari a través de retrats 
en escenes de circ o de caça, així 
com en cerimònies de caràcter 
oficial.

Alicia Fernández Díaz 
Professora titular de l’Àrea d’Arqueologia 
de la Universidad de Murcia 
Lorenzo Suárez Escribano
Arqueòleg professional i doctorand de la 
UMU

LAs PintURAs De LA DoMUs 
De AVinyó De BARceLonA

Los conjuntos pictóricos recupe-
rados en la Domus de Avinyó han 
supuesto un enorme avance en 
el conocimiento de la evolución 
de la pintura mural doméstica de 
época altoimperial en la ciudad y 
en el resto de la Península. 
Aunque son varias las domus de 
esta época conocidas en Barce-
lona, es la de Avinyó la que 
conserva el mejor y más comple-
to aparato decorativo pictórico, 
de gran valor ornamental, que 
amplía nuestra percepción sobre 
un período, el de tránsito del 
siglo i al siglo ii dc, menos 
conocido hasta ahora en compa-
ración con otros anteriores o 
más tardíos. en este sentido, la 
presencia de representaciones 
figuradas relacionadas con la 
mitología clásica, con ciclos 
iconográficos de origen griego no 
tan frecuentes en pintura mural, 
como el de las Musas para la 
habitación 2 y el rapto de Ganí-
medes para la 3, responden a 
una moda propia de los siglos i  
y ii dc que, a partir del iii y iv dc, 
se transforman en beneficio de 
un repertorio iconográfico 
basado en la autorepresentación 
del propietario a través de 
retratos en escenas de circo o de 
caza, así como en ceremonias  
de carácter oficial.

Alicia Fernández Díaz
Profesora titular del Área de Arqueología 
de la Universidad de Murcia 
Lorenzo Suárez Escribano
Arqueólogo profesional y doctorando de 
la UMU

PAintinGs At tHe AVinyó 
DoMUs in BARceLonA

the pictorial collections recov-
ered in the Avinyó Domus have 
entailed major progress in our 
understanding of the evolution of 
domestic mural painting in the 
early Roman period in the city 
and the rest of the Peninsula. 
Although there are several 
domus from this time known in 
Barcelona, the one in Avinyó 
street preserves the best and 
most complete decorative 
pictorial work of great ornamen-
tal value which adds to our 
insight into the transition from 
the first to the second century 
AD, a period less well known 
until now compared to previous 
or later ones. the presence of 
figurative depictions drawn from 
classical mythology featuring 
iconographic series of Greek 
origin which are not that com-
mon in mural painting, such as 
the Muses in room 2 and the 
Abduction of Ganymede in 
room 3, were in fashion in the 
first and second centuries AD. 
starting in the third and fourth 
centuries AD they were trans-
formed into an iconographic 
repertoire based on the self-rep-
resentation of the owner through 
portraits in circus or hunting 
scenes and at official ceremonies.

Alicia Fernández Díaz
Senior Lecturer in the Archaeology 
Department at the Universidad de Murcia 
Lorenzo Suárez Escribano
Professional archaeologist and doctoral 
student at the UMU
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leS PIntUReS de lA doMUS d’AvInyó 
de BARcelonA*

Alicia Fernández Díaz
Lorenzo Suárez Escribano

Introducció

El descobriment de la domus del carrer 
d’Avinyó número 15 de Barcelona ha 
suposat un avenç enorme per completar 
la ja coneguda trama urbana de la ciutat 
altimperial, però sobretot ha significat 
la recuperació de gran part del seu pro-
grama pictòric,1 ja que ofereix informació 
de gran interès sobre l’evolució de la pin-
tura mural en aquesta època. En aquest 
sentit, l’aportació d’aquests últims anys 
de recerca científica sobre pintura mural 
romana, restauració arqueològica i aplica-
ció de les noves tecnologies a la renovació 

* Aquest treball s’emmarca dins del Projecte HAR2016-
74847-Pictores et officinae per provincias. La circulació de 
models pictòrics urbans i rurals pel sur de la Tarraconense 
i de la Lusitania des d’ una perspectiva integral, finançat 
pel Ministerio de Economía y Competitividad 
(2017-2019).
1. Part del conjunt pictòric analitzat ja l’hem publicat 
nosaltres mateixos en l’últim número de Quarhis de 2014, 
però en general, llevat de la memòria d’intervenció 
arqueològica (A. Vilardell i Fernández, Memoria 
conjunta de la intervenció arqueològica del carrer d’Avinyó, 
núm 15, i del carrer del Pou Dolç, núm 4, de Barcelona, 
Barcelona, 2006) i d’un article de conjunt sobre 
l’arquitectura domèstica de la ciutat (A. Cortes i 
Vicente, «L’arquitectura domèstica de la ciutat romana 
de Barcino», Quarhis, època II, núm. 7, 2001, pàg. 16-66), 
no disposa de cap publicació, per aquesta raó és tan 
important una anàlisi de conjunt. 

d’aquesta en l’àmbit gràfic2 ha facilitat 
el treball de camp i laboratori, ja que ha 
proporcionat les eines adequades per a la 
seva valoració i publicació.

Els fragments pictòrics recuperats 
provenen majoritàriament d’estrats d’en-
derroc, cosa que dificulta la reubicació 
al lloc original;3 tot i això, la troballa 
de part de la decoració encara in situ, 
concretament als sòcols i la zona mit-
jana de l’habitació 3, en millora l’anàlisi. 
Aquest mostra una pintura mural amb 
motius figurats, personatges relacionats 
amb representacions mitològiques que 
descobreixen un propietari a qui li agra-
dava representar alguns dels temes més 
demanats del moment. Observem que 
determinats cicles iconogràfics, com la 
representació de les Muses i el rapte 
de Ganimedes, estan presents entre els 
conjunts pictòrics de l’habitatge. Res-
ponen a un gust o a una moda propis 

2. C. Carreras Monfort, «L’ús de les TIC en la 
difusió arqueològica a Catalunya: museus, exposicions i 
jaciments», VI Seminari Arqueologia i Ensenyament 
(26-28 d’octubre de 2006), Treballs d’Arqueologia, 12, 
Barcelona, 2006.
3. Al respecte, hem de recordar que la documentació de 
la domus és parcial, i només ens podem basar en aspectes 
de caràcter mètric i decoratiu per poder esbrinar-ne la 
ubicació original.
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d’aquesta època altimperial que, a partir 
dels segles iii-iv dC, canvia radical-
ment, transformant el repertori icono-
gràfic a favor d’escenes de circ, doma 
de cavalls o caça.4 Aquesta apreciació 
sobre la composició figurada i la resta 
d’exemples trobats a Hispània confirmen 
aquest canvi de gust en pintura mural 
entre els segles i i ii dC, i a partir del 
segle iii dC.5

La descoberta i l’estudi d’aquesta 
decoració mural mostren como la ciu-
tat està obtenint la rellevància que es 
mereix tant per les troballes pictòriques 
com per la seva publicació.6 Barcelona 
ja disposava d’algunes de les mostres de 
decoració mural més importants, des de 
la descoberta a la domus del segle iv dC 
del carrer del Bisbe Caçador, la pri-
mera amb un tema figurat a la ciutat, 
un personatge masculí a escala natural 
i a cavall, fins a l’analitzada més recent-
ment, procedent del sostre de l’ambu-
lacre del baptisteri de la segona meitat 
del segle vi,7 amb una composició en 
relació contínua. 

Tots dos conjunts han suposat un 
avenç en el coneixement de la pintura 
mural romana provincial a l’occident 
de l’Imperi: el primer perquè retrata 
un personatge victoriós després d’una 

4. A diferència de la pintura, en altres suports com els 
mosaics aquesta iconografia està present a partir del 
segle ii i fins a l’època tardoromana.
5. C. Guiral Pelegrín, A. Fernández Díaz, A. 
Cánovas Utrera, «En torno a los estilos locales en la 
pintura romana: el caso de Hispània en el siglo II d.C.», 
dins N. Zimmermann (ed.), Antike Malerei zwischen 
Lokalstil und Zeitstil, ÖAW, Archaeölogische 
Forschungen, 23. Wien, 2014, pàg. 277-288; 
A. Fernández Díaz, «La evolución de los centros 
urbanos en Hispània a través de su pintura mural 
(siglos ii-iv d.C.)», dins S. F. Ramallo, A. Quevedo 
(ed.), Las ciudades de la Tarraconense oriental entre los 
siglos ii y iv d.C. Evolución urbanística y contextos 
materiales, Murcia, 2014, pàg. 207-243.
6. E. Albiol López, «Una pintura de sostre de 
l’Antiguitat tardana al baptisteri de Barcelona», Quarhis, 
9, 2013, pàg. 163-183; A. Fernández Díaz, L. Suárez 
Escribano, «La representación del Rapto de Ganímedes 
en la habitación 3 de la domus d’Avinyó (Barcelona): un 
unicum en la pintura provincial romana», Quarhis, 10, 
2014, pàg. 164-181.
7. Albiol López, «Una pintura de…», pàg. 163-183.

cacera, potser el dominus de la casa, 
propietari ric de Barcino; i el segon, 
perquè confirma la continuïtat i trans-
posició d’un esquema decoratiu típic de 
l’època imperial i d’edificis de caràcter 
domèstic en l’època tardoromana i en 
un espai totalment diferent quant a la 
funcionalitat. 

A aquest immens valor ornamental i 
interpretatiu de la pintura mural romana 
de Barcelona, hem de sumar-hi ara el 
present a la Domus d’Avinyó, ja que, tot 
i que hi ha diverses domus de l’època 
altimperial, aquesta és la que conserva 
l’aparat decoratiu pictòric millor i més 
complet. Amb ella s’amplia el coneixe-
ment sobre un període en què les restes 
eren més aviat escasses, a diferència d’al-
tres ciutats pròximes com Badalona i 
Mataró, i a més, s’observa en una 
mateixa ciutat una cosa que no sempre 
és possible confirmar a la resta de ciu-
tats hispanes —llevat d’Augusta Emerita 
i Complutum per exemple—: s’hi 
observa perfectament un canvi en la 
moda decorativa pictòrica entre l’època 
altimperial i baiximperial. En la primera, 
els propietaris mostren el seu estatus 
econòmic, la posició social i els seus 
coneixements a través de la representa-
ció, entre d’altres, de pintures mitològi-
ques d’origen grec; i en la segona ho 
demostren a través dels seus retrats com 
a caçadors o mitjançant cerimònies de 
caràcter oficial.

Una domus romana a la Barcino 
altimperial: anàlisi dels conjunts 
pictòrics

La domus no conserva la planta com-
pleta, només disposa de part de tres 
habitacions numerades consecutiva-
ment d’oest a est com a habitació 1, 2 i 
3, i també, un espai exterior a aquesta, 
el 4, que es correspon amb el carrer o 
interuallum, en el qual també es van 
trobar restes pictòriques. En el nostre 
cas, tot i partir d’aquest fet, sobre la base 
de la pintura mural localitzada in situ i 
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esfondrada,8 com també de la importàn-
cia i el volum del material extret, incloem 
en aquest estudi només els conjunts 
pictòrics de dues habitacions. D’aquestes 
aportem una descripció general de la 
tècnica pictòrica9 i de morter,10 cen-
trant-nos en l’anàlisi compositiva, amb la 
intenció d’esbrinar, entre altres aspectes, 
com es decora, quina paleta cromàtica 
es fa servir, quins temes es trien, i a tra-
vés d’ells, com és el seu propietari. Així 
mateix, hem emprat la documentació 
arqueològica disponible, classificacions 
d’ordre tipològic i estilístic alhora que 
d’ordre cronològic sobre pintura mural, i 
l’observació de caràcters comuns de sèries 
individualitzades ja per altres investiga-
dors,11 per fonamentar el nostre judici a 
l’hora d’interpretar aquest conjunt; no 
obstant això, han estat el mateix esquema 
compositiu i el programa iconogràfic els 
que han mostrat clarament l’alta capaci-
tat econòmica i cultural del propietari.

Habitació 3: l’espai del rapte de 
Ganimedes

D’aquesta habitació conservem úni-
cament un espai triangular format pel 
mur sud d’opus africanum i incertum 
amb 50 cm de gruix, 2 m d’alçada i 3 

8. La major part dels conjunts provenen de les UU.EE 
(Unitats Estratigràfiques) de col·lapse de murs durant el 
procés d’amortització tardana de les estructures.
9. Pel que fa a la tècnica, es tracta de pintura a la calç i 
tremp, amb traços preparatoris o línies guia per executar 
la decoració i pigments de gran varietat que provenen de 
terres minerals derivades d’òxids metàl·lics, 
majoritàriament vermell bordeus, groc i negre blavós, i en 
menor quantitat verd, blau egipci, rosaci i castany. 
10. Quant a les característiques tècniques del morter, 
observem la utilització de matèria primera local, un 
morter de calç i sorra, que es divideix en diverses capes 
d’espessor variable i amb diversos graus de puresa i finor 
del seus components, de millor qualitat els corresponents 
a la fase del IV estil i de l’estil provincial, i més 
disgregables els que corresponen a les fases posteriors de 
remodelació decorativa de l’habitatge (les característiques 
d’aquests materials s’amplien a l’article de Lídia Font i 
Sílvia Llobet). 
11. I. Baldasarre, A. Pontrandolfo, A. Rouveret, 
M. Salvadori, Pittura romana. Dall’ellenismo al tardo-
antico, Milano, 2006; A. Barbet, La peinture murale en 
Gaule Romaine, Paris, 2008. 

m de longitud conservada, el mur oest 
d’opus vittatum que compartimenta les 
habitacions 3 i 2,12 i un paviment d’opus 
signinum. Del primer conservem pin-
tura, a part del sòcol i la zona mitjana de 
la paret, mentre que del segon, només 
l’entornpeu.

El conjunt pictòric recuperat està 
configurat per una acumulació de pin-
tures procedents dels murs sud i oest, 
i també probablement del sostre de 
l’estança. Estan distribuïdes per l’espai 
interior que queda conservat i, indepen-
dentment de la seva ubicació original, es 
tracta de la decoració pictòrica i en estuc 
de més complexitat del programa deco-
ratiu de l’habitatge.

Pintures murals in situ13

La decoració existent als alçats conservats 
es correspon a una composició pròpia del 
IV estil pompeià per la presència de sane-
fes calades als plafons de la zona mitjana 
i l’absència de bandes d’enquadrament a 
l’exterior d’aquests.14 Ara bé, incorpora 
elements propis d’estils anteriors, com el 
III estil pompeià,15 amb elements com 
ara un entornpeu amb imitació de granit, 
un sòcol negre amb escassa decoració, 
un interplafó amb canelobre i una zona 
superior decorada, probablement, amb 
una arquitectura fictícia. 

12. En la visita al jaciment s’ha pogut comprovar que són 
dues capes pictòriques les que decoren aquest mur, cosa 
que pot indicar la presència de dues fases cronològiques 
diferents.
13. Les parets sud i oest podien constar d’un entornpeu 
de 31 cm d’alçada, un sòcol de 60 cm i una zona mitjana 
de 2,50 m d’alçada (1,45/1,50 m d’amplada x 2,40 m 
d’alçada per a la sud, i 5 cm d’amplada més a la oest), 
cosa que podia configurar un alçat total de 3,57 m 
inclosa una cornisa motllurada en estuc i sense la 
presència de zona superior decorada, o 4,36 m si presenta 
aquesta zona superior.
14. A. Barbet, «Le quatrième style de Pompéi», dins 
Peinture murale en Gaule, Actes des Séminaires 1979, Dijon, 
1980, pàg. 65-74; A. Barbet, «Les bourdures ajourées 
dans le IV style de Pompéi», MEFRA, 93, 2, 1981, 
pàg. 917-998.
15. A. Barbet, «Le troisième style de Pompéi. 
Perspectives nouvelles«, dins Peinture murale en Gaule. 
Actes des séminaires 1979, Dijon, 1980, pàg. 29-52.
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Figura 1. Detall de la 
decoració d’una part 
del sòcol del mur UE: 
20002.

Foto: Memòria 
arqueològica

Aspectes tecnicodescriptius i estructura 
compositiva

Quant a la zona inferior, el mur sud 
conserva un entornpeu amb imitació 
de marbre pigallat de 31 cm d’alçada 
(figura 1), un tipus de decoració relati-
vament freqüent, amb una semblança a 
la realitat que ha anat en funció de l’ha-
bilitat del pintor i/o del nivell econòmic 
del propietari. Hi ha molts autors que 
han tractat aquest tema, des dels que han 
investigat sobre el tipus d’imitacions16 
fins als que han intentat esbrinar el seu 
moment d’aparició en la pintura romana 
i el seu desenvolupament posterior, si es 
tractava d’imitar la textura d’una roca o 
si s’emprava com un recurs simplement 
decoratiu.17 En relació amb això darrer, 
a diferència de l’opinió que en el seu 
moment van exposar alguns autors sobre 
el pigallat,18 n’hi ha d’altres que afirmen 
que aquest no té res a veure amb la imi-
tació de marbres, sinó que representa una 
imitació de granits.19 En el nostre cas, i si 

16. L. Abad, «Las imitaciones de crustae en la pintura 
mural romana», AEspA 50-51, 1977-1978, pàg. 189-208; 
L. Abad, Pintura romana en España, Universidad de 
Sevilla y Alicante, 1982, pàg. 304.
17. H. Eristov, «Corpus des faux-marbres peints à 
Pompéi», MEFRA 91, 2, 1979, pàg. 693 i seg.
18. Abad Casal, «Las imitaciones de…», pàg. 189; 
Eristov, «Corpus des faux…», pàg. 696. 
19. C. Guiral Pelegrín, A. Mostalac Carrillo, M. 
Cisneros, «Algunas consideraciones sobre la imitación 
del mármol moteado en la pintura romana en España», 
Boletín del Museo de Zaragoza, 5, 1986, pàg. 277-278.

atenem a la tècnica d’execució i a la seva 
morfologia,20 el tipus decoratiu d’aquest 
entornpeu és el d’esquitxades de pinzell 
definides com a taques perquè són més 
o menys circulars i arriben a tenir més 
de 3 mm de diàmetre, una representació 
que podríem adscriure a la imitació d’un 
granit rosa. La detallada representació, 
amb un gran nombre de taques sobre tota 
la superfície deu ser símptoma, no de la 
negligència i la mala qualitat, sinó d’un 
coneixement ampli d’aquesta imitació. 
Tots aquests aspectes tècnics i decoratius 
ens poden servir de criteris orientatius a 
l’hora de concretar la cronologia, ja que 
el tipus d’esquitxada amb taques de color 
vermell, blanc i groc disposades de manera 
molt uniforme sobre fons rosat és un 
model que es podria correspondre a una 
execució derivada de les decoracions del 
III estil inicial. No obstant això, estilística-
ment és molt complicat adscriure aques-
tes pintures a una època determinada, i 
encara més quan es tracta d’un tipus de 
sòcol molt representat al llarg de la pin-
tura mural romana: des del I estil pompeià 
en els conjunts peninsulars d’Azaila,21 
Celsa22 i Carthago Noua23 entre el segle ii 
i principi del i aC; en el II estil com a 
entornpeu sobre el qual descansa el sòcol 
pròpiament dit; en el III estil en el canvi 
d’era i la primera meitat del segle i dC, 
amb exemples a Caesaraugusta,24 Celsa25 

20. Guiral Pelegrín, Mostalac Carrillo, 
Cisneros, «Algunas consideraciones sobre…», 
pàg. 259-288.
21. A. Mostalac Carrillo, C. Guiral Pelegrín, 
«Decoraciones pictóricas y cornisas de estuco del Cabezo 
de Alcalá de Azaila (Teruel)», Revista d’Arqueologia de 
Ponent, 2, 1992, pàg. 123-153.
22. Guiral Pelegrín, Mostalac Carrillo, 
Cisneros, «Algunas consideraciones sobre…», 
pàg. 259-288.
23. A. Fernández Díaz, «Pinturas murales del I Estilo 
pompeyano en Cartagena», ArchEspA, 72, vol. 179-180, 
1999, pàg. 159-163.
24. A. Mostalac Carrillo, C. Guiral Pelegrín, «La 
pintura romana de Caesaraugusta: Estado actual de las 
investigaciones», Boletín del Museo de Zaragoza, 6, 1987, 
pàg. 181-196.
25. A. Mostalac Carrillo; M. Beltrán, Colonia 
Victrix Iulia Lepida Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza) II. 
Estratigrafías, pinturas y cornisas de la Casa de los Delfines, 
Zaragoza, 1994.
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Figura 2. Sanefa calada 
amb el motiu de 
quadrilàters. 

Foto: L. suárez escribano

i Empúries,26 en els quals és tot el sòcol 
el que apareix amb imitació de marbre 
pigallat, i finalment, en el IV estil, del 
qual deriven la major part dels exemples 
del final del segle i i el segle ii dC, i que 
perdurarà fins al baiximperi.27 

Pel que fa a la zona mitjana, desta-
quen els elements decoratius d’enquadra-
ment interior dels plafons vermells. Es 
tracta de sanefes calades, una successió de 
motius en banda, repetitius, no figurats 
i generalment d’un sol color sobre un 
fons uniforme,28 que molt sovint també 
s’omplen d’elements que simulen el tre-
ball de la miniatura a l’interior de traços 
d’enquadrament.29 Acostumen a repre-
sentar bandes estretes amb una amplada 
no superior a 6 cm, però que en la pintura 

26. I. Carrión, M. Santos, «Étude préliminaire de la 
maison 2B d’Emporiae: programmes décoratifs et phases 
constructives», dins Functional and spatial analysis of wall 
painting. V International Congress on Ancient Wall 
Painting (Amsterdam, 1992), BABesch, suppl. 3, 1993, 
pàg. 103-110.
27. Abad Casal, Pintura romana en…, fig. 91.
28. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 918, U. 
Riemenschneider, «Pompejanische Ornamentbäder 
des Vierten Stils», Boreas, 9, 1986, pàg. 105-112.
29. A. Mostalac Carrillo, C. Guiral Pelegrín, 
«Preliminares sobre el repertorio ornamental del III y IV 
Estilos pompeyanos en la Península Ibérica», Italica, 18, 
1990, pàg. 157; C. Guiral Pelegrín, M. Martín Bueno, 
Bilbilis I. decoración pictórica y estucos ornamentales, Institución 
«Fernando El Católico», Zaragoza, 1996, pàg. 500.

provincial són més amples i assumeixen 
un paper particular. Es tracta d’un motiu 
típic del IV estil pompeià, aproxima-
dament de mitjan i segona meitat del 
segle i dC, un període durant el qual es 
repeteix fins a la sacietat als plafons de la 
zona mitjana de la paret, però també als 
sòcols o en sostres i voltes.30 Sembla que 
els seu ús es manté durant el segle ii dC, 
però en una proporción menor i amb 
motius més grans.31 

Actualment, i a partir de la primera 
ordenació d’A. Barbet de 1981, s’ha acon-
seguit enquadrar aquest ornament dins 
d’un sistema simple i numerable, i encara 
que no sembla individualitzar la presència 
de tallers,32 permet un registre més fidel 
amb el qual obtenir alhora interessants 
conclusions sobre l’execució més freqüent 
d’uns tipus o uns altres.33 En el nostre cas, 
aquests esquemes decoratius de motius 
vegetals o geomètrics repetits en sèrie 
formen part d’una decoració més com-
plexa sobre un fons uniforme, tenen els 
seus paral·lels més propers en la mateixa 
Pompeia. El primer tipus correspon a una 
sèrie de quadrilàters units i sense alter-
nança, grocs/blaus (figura 2), amb quatre 
pètals de flor i el calze al centre que, tot i 
que és un motiu heretat del III estil, com 
ho demostren els procedents de la refac-
ció augusta del caldari de la Vil·la de 
Popea d’Oplontis del III estil inicial,34 de 
l’atri de la Vil·la de Giulia Felice (II 4, 
3)35 (figura 3a) o el del sostre pintat de la 
cella de l’Auguratorium del Palatí,36 corres-
pon al repertori més nombrós i d’orna-
mentació més rica procedent del 

30. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 919.
31. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 917-998.
32. Vegeu la polèmica entre U. Riemenschneider y 
Allison en el número 12 de 1989 de la revista Boreas.
33. M. Fuchs, Y. Dubois, «Peintures et graffiti à la villa 
romaine de Contigny, Lausanne», Annuaire de la Société 
suisse de préhistoire et d’archéologie, 80, 1997, pàg. 173-186.
34. P. G. Guzo, L. Fergola, Oplontis: la villa de Poppea, 
Milano, 2000, pàg. 53.
35. I. Bragantini, M. De Vos, F. Parise Padoni, I. 
Baldasarre, Pompei 1748-1980. I tempi della 
documentazione, Roma, 1981, pàg. 121, fig. 5.
36. S. Fortunati, «Fragmenti inediti da un sofito 
dipinto del Palatino», Fasti online documents & Research. 
The journal of Fasti Online, AIAC Roma, 2009, pàg. 1-6.
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Figura 3a. Pany amb 
sanefa calada de 
quadrilàters florals 
de la paret E de l’atri 
de la Vil·la de Giulia 
Felice (I. Bragantini; 
M. de Vos, F. Parise; I. 
Baldassarre, 1981: 121, 
fig. 5). 

Figura 3b. Detall de 
sanefa calada de la vil·la 
romana de Portman 
(Cartagena). 

Dibuix: A. Fernández Díaz

Figura 3c. Decoració 
de pany de paret 
vermell amb sanefa 
calada groga i blava 
provinent de l’habitació 
4 de la Hanghaus 2 
d’Èfes (Zimmerman y 
Ladstätter, 2011: 44).

IV estil.37 A aquest li corresponen el tipus 
50a (habitació b de la Casa de Pinarius 
Cerealis i sala B de la Casa del Bello 
Cuore d’Herculà), 52d (habitació 7 de 
la Casa de l’Efebus), 52e (habitació GG 
de la Casa de C. Iulius Polibius), 52s, 
53b/c (Maison aux Salles Souterraines de 
Bolsena) del grup vii. Fora de la península 
Itàlica, también ho trobem a Hispà-
nia (figura 3b),38 Gallia Heluetica, con cre-
tament a August,39 o molt semblants a 
Èfes i de l’època trajana (figura 3c);40 no 
obstant això, la representació de dos tipus 
de flors diferents en la successió de qua-
drilàters i els elements semicirculars als 
angles d’aquests quadrilàters també 
podria tenir correspondència amb el tipus 
53b/c del mateix grup de quadrilàters no 
juxtaposats amb alternança,41 un tipus 
d’ornament molt abundant. Aquesta 
sanefa també es podria enquadrar en el 
grup viii, tipus 60a de quatre costats còn-
caus i quatre de rectes amb alternança de 
motius,42 els exemples campans dels quals 
es localitzen a l’habitació 59 de la Casa 
del Centenari (ix, 8, 3-7), al sòcol de la 
paret est del tablini K de la Casa 
dell’Orso (vii, 2, 44-46), datada en una 
fase anterior al 62 dC,43 a la paret est de 
l’habitació 30 de la Casa del Laberint, 
datada en el període neronià,44 o en les 

37. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 961, 
fig. 13, pàg. 964, fig. 15.
38. A. Fernández Díaz, La villa romana de Portmán. 
Programa decorativo ornamental y otros elementos para su 
estudio. Murcia, 1999, làm. 26 i 87; A. Fernández Díaz, 
La pintura mural romana de Carthago Noua: evolución de 
los programas pictóricos a través de los estilos, talleres y 
técnicas decorativas, Murcia, 2008, pàg. 169, làm. 44.
39. W. Drack, Die römische Wandmalerei der Schweiz. 
Bâle, 1950, pàg. 58, fig. 2.
40. N. Zimmermann, S. Ladstätter, Wandmalerei in 
Ephesos: von hellenistischer bis in byzantinische Zeit, Wein, 
2010, pàg. 83.
41. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 965, 
fig. 16.
42. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 966, 
fig. 17.
43. W. Ehrhardt, Stilgeschichliche Untersuchungen aun 
römischen Wandmalereie: von der späten Republik bis zur 
zeit Neros, Mainz am Rheim, 1987, làm. 109, fig. 468.1; 
W. Ehrhardt, Casa dell ’Orso (VII, 2, 44-46), Häuser in 
Pompeji 2, Munich, 1988, pàg. 45, fig. 35.
44. V. M. Strocka, Casa del Labirinto (VI, 11, 8-10), 
Häuser in Pompeji, 4, Munich, 1991, pàg. 32 i 76, fig. 176.
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Figura. 4. Sanefa calada 
amb motius en forma 
de «S». 

Foto: L. suárez escribano

Figura 5. Part 
d’interplafó decorat 
amb canelobre i motiu 
d’ocells enfrontats. 

Foto: L. suárez Fernández

quatre parets de l’habitació C de la Casa 
dels Amorini Dorati (VI, 16, 7).45 
La segona sanefa correspon al tipus 160c 
del grup xiii d’esses enfrontades sense 
alternança (figura 4), com la de l’habita-
ció 53 de la Vil·la de San Marco de Sta-
bia.46 L’anàlisi ens pot portar a la seva 
afinitat amb motius cordiformes o de 
volutes, la combinació dels quals pot crear 
motius nous en privilegiar la forma en 
«S» o en cor i les volutes. Es tracta d’un 
motiu conegut ja en l’època arcaica grega 
i sovint utilitzat en estuc dins i fora de 
Pompeia.47 

Si analitzem alguns dels aspectes tèc-
nics, podem obtenir algunes dades d’in-

45. F. Seiler, Casa degli Amorini Dorati (VI, 16, 7-38), 
Häuser in Pompeji, 5, Munich, 1992, pàg. 26-27, 
fig. 133-138.
46. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 928.
47. El tipus 160a, per exemple, és la trasposició pintada 
literal (Regio VI, 14, 12 de Pompeia). Vegeu JRS, 14, 
1924, làm. XXI, citat per M. Frizot, Stucs de Gaule et des 
provinces romaines: motifs et techniques, Dijon, 1977, 
fig. 4, pàg. 76 i exemple núm. 101 de la Vil·la des Teppes 
a Viruy.

terès. Quant a les dimensions, les nostres 
sanefes calades s’allunyen una mica de les 
dimensions generalitzades en els models 
campans, ja que els quadrilàters acostu-
men a tenir una alçada que varia entre 
els 4 i els 5,4 cm, mentre que les formes 
en «S» i els motius cordiformes assolei-
xen els 5,5 cm. De la mateixa manera, 
el primer grup presenta una freqüència 
d’utilització de 45 exemplars i el segon de 
30, lleugerament important en compa-
ració amb un altre tipus de motius. Amb 
relació al color utilitzat, depèn del que hi 
hagi de fons al plafó, i en el nostre cas es 
compleix la regla, es tracta de sanefes de 
color blanc, groc i blau sobre fons ver-
mell. Sobre l’ús de dos o tres colors con-
trastats, un per a les traces de conjunt, els 
altres per als punts i motius vegetals, és 
particularment acurat i respon a una alta 
qualitat tècnica en la seva execució,48 però 
si entre Pompeia, Stabia i Herculà hi ha 
tipus únics i grans diferències entre ells, 
és probable que a les províncies també es 
produeixi el mateix fenomen i no hi hagi 
dues o tres sanefes iguals. 

A la zona mitjana, els fragments 
recuperats de l’interplafó també ens per-
meten visualitzar almenys tres ocells, i 
encara que no descartem que siguin l’únic 
element figurat que hi aparegui, sí que 
sembla que són els únics que es recolzen 
sobre una superfície estable, com és l’om-
brel·la d’un possible canelobre. Aquesta, 
per la seva representació amb motius de 
perles o pètals florals, s’allunya de les 
típiques ombrel·les d’imitació metàl·lica 
que observem en el III estil i s’acosta més 
aviat a la majoria d’exemples provincials 
que, no obstant, evoquen les primeres49 
(figura 5). 

Si optem pel tipus de representació de 
dos ocells encarats a una part i l’altra de 
la tija central del canelobre, s’obté un 
tipus de decoració que en els exemples 

48. Barbet, «Les bourdures ajourées…», pàg. 935.
49. M. i R. Sabrié, O. Ginouvez, «Vestiges gallo-
romains à Narbonne: 79, boulevard Mistral», RANarb, 
30, 1997, pàg. 248-249, fig. 43-45 (E.8, E.15), fig. 53 
(E.7a).
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provincials adquireix un llenguatge pic-
tòric específic en el tractament dels 
motius i en la introducció de nous temes: 
màscares, ocells, cabres, panteres, figures 
humanes, genis, sàtirs, atributs de déus, 
etc. En el nostre cas, únicament dispo-
sem d’un d’aquests elements decoratius, 
l’ocell, l’origen del qual és fàcil de reco-

nèixer en la pintura funerària des del 
segle iii aC,50 potser amb l’objectiu 
d’evocar el cel a l’interior de la tomba 
—cosa que aquí òbviament no s’ob-
serva— a favor d’un recurs merament 
ornamental. Després d’aquestes primeres 
incursions, l’ocell reapareixerà sovint en 
els frescos del III i IV estils, enmig de 
perspectives que decoren sovint les parts 
altes o els interplafons, com s’esdevé a 
l’atrium (e) de la Casa IX 1, 7, a la Casa 
de les Vestals, al triclini (f ) de la Casa 
dell’Ara Massima (VI 16, 17),51 o en les 
perspectives de la part superior de l’es-
tança G d’aquesta última casa.52 Un altre 
exemple, aquesta vegada a Herculà, es 
troba al triclini de la Casa del Mobilio 
Carbonizzato (V 5), tot i això, l’exemple 
més famós es conserva a les províncies, 
concretament a Clos de la Lombarde 
(Narbona).53 A Espanya, coloms petits 
adornen els canelobres a la ciutat d’As-
torga:54 n’hi ha dos que descansen sobre 
daus situats a la part superior d’un dels 
habitatges de Mèrida;55 i al convent de 
San Pedro Mártir de Toledo56 i a Car-
thago Noua,57 són cignes i ocells de plo-
matge molt acolorit els que es 
representen.

Malgrat ser motius molt represen-
tatius per a la comprensió del tipus de 
composició del canelobre, són molt 

50. M. Borda, La pittura romana, Milano, 1958, pàg. 37; 
G. Colonna, Per una cronologia della pitture etrusca di età 
ellenistica, Quasar. Roma, 1985; F. Chiesa, Tarquinia. 
Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione, 
L’Erma di Bretschneider. Roma, 2005.
51. K. Schefold, Die Wände Pompejis. Topographisches 
Verzeichnis der Bildmotive, Berlin, 1957, pàg. 235, 92 i 
157; K. Schefold, Vergessenes Pompeji. Bern, 1962, làm. 
84, 109, 136-137.
52. K. Schefold, Vergessenes Pompeji…, làm. 139.
53. M. R. Sabrié, Y. Solier, La maison à portiques du 
Clos de la Lombarde à Narbonne et sa décoration murale, 
RAN, sup. 16, Paris, 1987, pàg. 281-282, fig. 241.
54. J. M. Luengo Martínez, 1956-1961. «Astorga 
Romana (Memorias del Plan Nacional 1954-1955)», NAH 
V, 1956-1961, pàg. 152-177, làm. CXXXII-CXXXV.
55. Abad Casal, Pintura romana en…, fig. 67b.
56. C. Guiral Pelegrín, «Pinturas romanas 
procedentes del convento de San Pedro Mártir (Toledo). 
Estudio preliminar», CuPAUM 18, 1991, pàg. 211-225.
57. Fernández Díaz, La pintura mural…, pàg. 292, 295 
i 352.

Figura 6. Canelobre 
decorat del III estil 
pompeià de Vienne 
(França), del qual 
podria derivar el 
d’Avinyó (Barbet, 2008: 
62, fig. 58).
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escassos per restituir-la, per això optem 
per coronar-la amb un atuell, ja que és 
una de les variants provincials i un dels 
fragments sembla que s’hi correspongui; 
no obstant això, aquest tipus de canelo-
bres podria acabar també amb una altra 
figura com a coronament, ocupant un 
lloc privilegiat. 

La decoració de canelobres es va 
analitzar al final del segle xx,58 i en va 
resultar un quadre sinòptic amb tots els 
exemples coneguts a les províncies i la 
distinció de tres categories principals: la 
primera correspon a canelobres coronats 
per personatges mitològics o humans 
(figura 6);59 la segona representa éssers 
fantàstics al capdamunt d’aquests; i 
finalment, la tercera correspon al corona-
ment amb animals; categories a les quals 
podríem afegir la d’un atuell metàl·lic 
coronat o no amb ocells encarats, com 
es dedueix de l’exemple de la Domus de 

58. Barbet, «Le troisième style…», pàg. 47-83; Abad 
Casal, Pintura romana en…, pàg. 288-296; F. Monier, 
S. Groetembril, «Candélabres gallo-romains à figures 
en couronnement», dins D. Scaglirini (ed.): I temi 
f igurativi nella pitture parietale antica (IV sec. a.C.-IV sec. 
d.C.), Atti VI Convegno Internazionale sulla pittura 
parietale antica de l’Association Internationale pour la 
Peinture Murale Antique [AIPMA] (Bologna, 20-23 
settembre 1995), Bologna, 1997, pàg. 253-257.
59. Barbet, «Le troisième style…», pàg. 10, fig. 36.

Salvius de Carthago Noua60 o de l’edifici 
de l’Atri del Cerro del Molinete de la 
mateixa ciutat.61 

Pel que fa al significat d’aquests 
ocells al canelobre, podríem indicar que 
es correspondria amb ornaments variats 
que reforçarien el sentit simbòlic de la 
figura terminal que desconeixem; tot i 
això, la seva posició en alguns trams del 
canelobre, disposats de manera encarada 
sobre les ombrel·les, fa que descartem la 
seva presència en el coronament i que els 
haguem de considerar simples motius 
decoratius, la resposta a una necessitat 
decorativa i tècnica de l’artesà per accen-
tuar en la decoració mural la il·lusió de 
relleu i profunditat buscant crear un 
efecte de realitat.62 

Enderroc de pintures

L’enderroc pictòric d’aquesta habitació 
conserva el volum més gran de fragments 
de les domus corresponents, probable-
ment, en una zona superior amb arqui-
tectura fictícia de dues alçades, formada 
per columnes del tipus 3.2 d’Eristov i 
entaulaments del tipus 1, 3 i 12 de la 
mateixa autora (figura 7),63 i a sengles 
composicions de sostre. D’aquestes dues 
últimes, la primera, amb motius en forma 
de «8» (figura 8), típics d’interplafons 
amb canelobres o de frisos decorats com 
els que trobem a la major part dels exem-

60. Fernández Díaz, La pintura mural romana…, 
pàg. 325.
61. A. Fernández Díaz, J. M. Noguera Celdrán, L. 
Suárez Escribano, «Novedades sobre la gran 
arquitectura de Carthago Nova y sus ciclos pictóricos», 
dins N. Zimmermann (ed.). Antike Malerei zwischen 
Lokalstil und Zeitstil, ÖAW, Archaeölogische 
Forschungen, 23. Wien, 2014, 473-483.
62. B. Wesenberg, «Zum integrierten Stilleben in der 
Wanddekoration des zweiten pompejanischen stils», dins 
E. Moormann (ed.): Functional and Spatial Analysis of 
Wall Painting. Proceedings of the Fifth International 
Congress on Ancient Wall Painting (Amsterdam, 8-12 
september 1992), Stichting Babesch, Leiden, 1993, 
pàg. 160-167.
63. H. Eristov, Les éléments architecturaux dans la 
peinture campanienne du quatrième style, Collection de 
L’École Française de Rome, 187, París, 1994.

Figura 7. Representació 
d’arquitectura fictícia 
de dues alçades. 

Foto: equip de restauració. 
Disseny: L. suárez 
escribano



30 Les PintURes De LA DoMUs D’AVinyó De BARceLonA - ALiciA FeRnÁnDeZ DÍAZ i LoRenZo sUÁReZ escRiBAno

Figura 9. Restitució 
hipotètica de banda 
amb decoració en 
forma de «8» i revers 
en encanyissat (Barbet, 
2008: 315).

ples hispans,64 aquí es podria enquadrar 
en una decoració de la zona superior, tal 

64. C. Guiral Pelegrín, A. Mostalc Carrillo, «Avance 
sobre la difusión de los cuatro estilos pompeyanos en Aragón 
(España)», Pictores per Provincias, Cahiers d’Archéologie 
Romande, 43, Avenches, 1987, pàg. 239, làm. 7e; Fernández 
Díaz, La pintura mural romana…, pàg. 287, 407.

com s’observa al criptopòrtic número 
142 de la Domus Àuria de Neró a Roma 
per al segle i dC65 o en alguns exemples 
gals datats estilísticament al segle ii dC 
(figura 9);66 la segona, que no sembla 
tenir connexió real amb l’anterior, sí 
que considerem que podria pertànyer al 
sostre d’aquesta habitació, i es tractaria 
d’una composició pròpia de la segona 
meitat del segle i dC, una composició 
central amb rombe que altres elements 
geomètrics com el quadrat i el rectangle 
tanquen successivament. 

Aspectes tecnicodescriptius i estructura 
compositiva

El treball de puzle realitzat amb els frag-
ments ens mostra una composició central 
en la qual, damunt d’una base confec-
cionada mitjançant elements geomètrics, 
es representen motius vegetals i figurats. 
En primer lloc, es conserva una banda 
d’enquadrament exterior amb motius de 
cercles tangents adornats amb elements 
vegetals (figura 10). Aquesta tanca una 
composició rectangular dividida al seu 
torn en tres seccions del mateix format: 
les dels extrems, decorades a l’exterior 
amb roleus vegetals; la interior amb 
motius florals que no podem acabar de 
definir a causa del seu estat de conserva-
ció,67 i la del centre, decorada amb f iori 
sparsi sobre fons verd (figura 11) que 

65. E. Segala, I. Sciortino, I. Acopi, Domus Aurea. 
Guide de la suintendance de Rome, Milano, 1999, fig. 72. 
66. A. Barbet, La peinture murale romaine. Les styles 
décoratifs pompéiens, Paris, 1985, fig. 10.9, 10.11; M. i R. 
Sabrié, Y. Solier, «La maison à…», fig. 218; A. 
Barbet, La peinture murale…, pàg. 315.
67. Ja hem comentat que l’estat de conservació dels 
rectangles que flanquegen la composició del rapte de 
Ganimedes impedeix determinar el tipus de 
representació; només podem indicar que semblen temes 
vegetals —espigues de blat— i/o florals, la qual cosa ens 
podria fer pensar en la possible representació d’elements 
relacionats amb les estacions, una combinació que, tot i 
que no es troba present en la pintura romana, sí que es 
troba en el mosaic, com podem observar en els que es 
van trobar a la Casa Museo Condesa de Lebrija, 
procedentd d’Italica i a la Plaza de Armas de Écija, per 
exemple, aquest fins i tot amb escenes bàquiques i 
corresponent al segle iii dC.

Figura 8. Detall d’una 
decoració en forma de «8». 

Foto: L. suárez escribano
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Figura 10. Detall 
d’una decoració 
geomètrica vegetal de 
cercles florals tangents 
d’enquadrament 
exterior de la decoració 
figurada. 

Foto: L. suárez escribano

conté al seu interior un rombe decorat 
amb una representació mitològica. Al 
valor compositiu i ornamental d’aquest 
conjunt pictòric, cal afegir-hi la inclusió 
de cornises motllurades amb estuc entre 
cadascun dels camps geomètrics repre-
sentats, a mode d’enquadrament. L’exe-
cució d’aquesta composició parteix d’una 
superfície imposada per un pla arquitec-
tònic de forma rectangular/quadrada, que 
suposa, junt amb l’esquema compositiu 
triat, la confecció d’un traçat previ de 
la trama geomètrica perquè sostingui el 
conjunt de la composició, un fenomen 
que en el nostre cas s’observa en un nom-
brós grup de fragments, especialment a 
la banda d’enquadrament exterior i a la 
banda d’enquadrament decorada amb 
roleus vegetals. Els traços previs consti-
tueixen la base a partir de la qual s’exe-

cuta la representació de compartiments 
i bandes d’enquadrament que serveixen 
de fons per a les formes geomètriques, 
les figures humanes i els elements vege-
tals. En definitiva, tot això genera un 
conjunt esplèndid en el qual es fa servir 
com a mòdul de base, únic o associat a 
d’altres, al rectangle i al quadrat,68 que 
dona aproximadament unes dimensions 
de 3,41/3,55 m d’amplada per 6,58 m de 
longitud, que ens ofereix possiblement 
les dimensions mateixes de l’habitació 
(figures 12 i 13).

Aquest conjunt es podria enquadrar 
en el tipus E campaniforme d’A. Bar-
bet, corresponent al període de transició 
entre el III i el IV estils, basat en una 
composició de bandes concèntriques 
que acaben tancant a la zona central una 
forma geomètrica més gran i que seran 
típiques d’aquest últim estil,69 o en el 
de la composició centrada amb quadres 
separats i simètrics, vinculada al IV estil 
pompeià i a composicions que tindran 
gran favor durant el segle ii dC, que 
aquesta mateixa autora distingeix anys 
més tard, després d’analitzar els exem-
ples de sostres o voltes de la Gàl·lia.70 
Tot i aquesta adscripció, no hi hem 
trobat cap paral·lel exacte, però els que 
corresponen a aquest model del IV estil, 
tant en el vocabulari decoratiu com en 
la construcció de la composició, són els 
de l’oecus i el cubiculum d i c de la Casa 
del Salone Nero (VI 11) d’Herculà, de 
final del III estil - transició al IV estil71 
(figura 14), els del tipus 3 de l’habita-
ció HH de la Casa de C. Iulius Polibius 
(IX 13. 1-3)72 o de l’oecus 12 de la Casa 

68. R. Nunes Pedroso, «Structure des plafonds de IVe 
style de la villa San Marco à Stabies», dins L. Borhy (dir.) 
Plafonds et voûtes à l ’époque Antique (Actes du VIIIe 
Colloque international de l’Association Internationale 
pour la Peinture Murale Antique, Budapest-Veszprém, 
mai 2001), Budapest, 2004, pàg. 398.
69. Barbet, La peinture murale…, pàg. 166-174. 
70. Barbet, La peinture murale en Gaule…, 
pàg. 315-342.
71. Barbet, La peinture murale…, pàg. 168-171, fig. 118 
i 122.
72. Barbet, La peinture murale…, pàg. 215-265, 
fig. 172-173.

Figura 11. Detall d’una 
decoració de f iori sparsi 
sobre fons verd. 

Foto: L. suárez escribano
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Figura 14. Restitució 
del sostre del cubiculum 
«c» de la Casa del 
Salone Nero (VI 11) 
d’Herculà (Barbet, 
1985: 167, fig. 117).

Figura 12. Proposta de 
restitució hipotètica del 
sostre de l’habitació 3 
en color. 

Dibuix: L. suárez 
escribano. Assessorament: 
A. Fernández Díaz

Figura 13. Proposta de 
restitució hipotètica de 
la decoració pictòrica 
en alçat de l’habitació 3. 

Dibuix: L. suárez 
escribano. Assessorament: 
A. Fernández Díaz
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Figura 15. Restitució 
del sostre de l’habitació 
7 de la Casa de l’Atrio, 
Corinti d’Herculà 
(Barbet, 1985: 254, 
fig. 192).

Figura 16. 
Representació del rapte 
de Ganimedes. 

Foto: L. suárez escribano

dels Amants (I 10.11)73 de Pompeia, els 
del tipus 4 de l’habitació 7 de la Casa 
de l’Atri Corinti d’Herculà74 (figura 15), 
com també els ubicats a la Vil·la de 
San Marco de Stabia75 o el del carrer 
d’Añón de Saragossa,76 del qual compar-

73. Barbet, La peinture murale…, pàg. 215-265, 
fig. 168-170; G. Puglisese Carratelli, I. Baldasarre, 
Pompei, Pitture e Mosaici. Instituto della Enciclopedia 
italiana, vol. I-V. Roma, 1990-1994 (PPM I, 1990: 
pàg. 498-499, fig. 86-88).
74. Barbet, La peinture murale…, pàg. 254, fig. 192.
75. Barbet, La peinture murale…, pàg. 247-249; Nunes 
Pedroso, «Structure des plafonds…», pàg. 397-400.
76. A. Mostalac, M. Beltrán Mª. R. Corral, «La 
decoración pictórica del triclinio de la casa romana de la 
calle Añón de Zaragoza (España)», dins C. Guiral (ed.), 
Circulación de temas y sistemas decorativos en la pintura 
mural antigua (Actas del IX Congreso International de la 
Asociación Internacional para la Pintura Mural Antigua, 
2004), 2007, pàg. 258, fig. 6.

teix la utilització de les f iori sparsi77 sobre 
fons de color verdós i a manera de tapís 
floral.78 No obstant això, un esquema 
similar, amb motiu romboïdal inserit en 
un quadrat, però datat el segle ii dC, es 
localitza al sostre voltat d’Echzell (Saal-
burg, Alemanya).79

Repertori ornamental: anàlisi iconogràfica 
i iconològica

La representació més destacada d’aquesta 
composició del sostre és la figura d’un 
personatge masculí que es troba a l’in-
terior del camp romboïdal (figura 16), i 
del qual només conservem part del cap 
i el tronc, com també les extremitats 
inferiors. Aquest, pel calçat i els atributs, 
respon a una iconografia de caràcter 
mitològic. A Roma se sabia la classe 
social a la qual pertanyia una persona 
pel vestit, el pentinat i el calçat que duia 
en públic; eren signes d’identitat i esta-
tus.80 Pel que fa al calçat, hi havia una 
gran varietat de tipus adaptats dels mons 
etrusc i grec, des de botes i sabates fins a 
sandàlies, però per l’alçada que assoleix 
el calçat de la nostra figura i pel seu aca-
bat, de cuir i amb la puntera oberta, ens 
acosta al calceus.81 Sabem que els oficials 

77. Quant a aquesta composició i als elements 
decoratius amb f iori sparsi que enquadren el rombe, 
s’observa un lèxic comú entre els decoradors de sostres i 
els de paviments de mosaic (F. Ghedini, M. Salvadori, 
«Soffitti e pavimenti: un repertorio comune», dins L. 
Borhy (dir.) Plafonds et voûtes à l ’époque Antique (Actes 
du VIIIe Colloque international de l’Association 
Internationale pour la Peinture Murale Antique. 
Budapest-Veszprém, mai 2001), Budapest, 2004, 
pàg. 51. 
78. Mostalac, Beltrán, Corral, «La decoración 
pictórica del…», pàg. 259.
79. Vasáros Zsolt Dla, «Second century illusionary 
ceiling-painting and its architectural origins», dins L. 
Borhy, S. Palágyi (Actes du VIIIe Colloque international 
de la peinture murale antique, Budapest 2001), Budapest, 
2004, pàg. 61-66.
80. M. Leventon, Vestidos del mundo: desde la 
Antigüedad hasta el siglo xix, Barcelona, 2009.
81. Hi havia diversos tipus de calcei segons la categoria 
social de cada ciutadà. Els calcei mullei eren de color 
porpra, els reservats a les personalitats de més rang de 
l’Estat romà, en particular l’emperador. 
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Figura 17a. Detall 
de campagus militar 
de l’emperador Marc 
Aureli dels Museus 
Capitolins de Roma.

Figura 17b. Detall de 
campagus militar de 
la divinitat Artemisa 
del Museu del Louvre 
de París (Artemis 
Rospigliosi Louvre 
Ma559 MR 156, font 
Jastrow 2007).

Figura 18. Pintura amb 
el rapte de Ganimedes 
de la Tombe des Trois 
Frères (Palmira). 

de rang més alt feien servir els calcei, en 
concret el calceus mulleus, pel color por-
pra, que només duien els emperadors, la 
màxima autoritat, com podria ser també 
una divinitat o un personatge relacionat 
amb el cicle mitològic. Els paral·lels tro-
bats en altres suports ens decanten pel 
campagus (figures 17a i b), propi dels ofi-

cials de més rang i el calçat ordinari de 
l’emperador, un calçat elegant i amb els 
dits al descobert i la zona superior de la 
bota rematada amb elements d’or, plata, 
perles i marfil.82

Junt amb el personatge, tenim altres 
fragments en què es representen el cap i 
les ales daurades d’una àguila, com també 
una capa ondejant al vent, elements que 
el delaten com la representació d’un con-
junt iconogràfic excepcional, el rapte de 
Ganimedes,83 molt més representat en 
escultura i mosaic que en pintura. 
Aquest acostuma a mostrar Ganimedes 
com un jove tot d’una peça, amb gorra 
frígia i túnica curta o nu, dempeus, lleu-
gerament inclinat o dormint davant la 

82. C. Van Driel-Mauuar, Footwear in the north-western 
provinces of the Roman Empire, dins O. Goubitz, C. van 
Driel-Murray, Groenman-van Waateringe, 2007.
83. H. C. Sichtermann, s.v. «Ganymedes», dins H. C. 
Ackermann, J.-R. Gisler (ed.) Lexikon Iconographicum 
Mythologiae Classicae I-IX, Zürich-München 
(1981-1999), LIMC, IV.1, 1988, pàg. 154-169, IV.2., 
1988, pàg. 145-169; I. Colpo, «La formazione del 
repertorio. Immagini di Ganimede dall’area vesuviana», 
Eidola, 2, 2005, pàg. 67-93.
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Figura 19a. Mosaic 
amb el rapte de 
Ganimedes de 
la Casa de la 
Comtessa de Lebrija 
(Sevilla, Espanya) 
(Sichtermann, 1980: 
fig. 214).

Figura 19b. Mosaic 
amb el rapte de 
Ganimedes de Saint-
Romain-en-Gal 
(Vienne, França) 
(Sichtermann, 1980: 
fig. 216). 

Figura 19c. Mosaic amb 
el rapte de Ganimedes 
de Sousse (Tunísia). 

Foto: theoi Project 
copyright 2000-2011

presència de l’àguila de Zeus.84 En pin-
tura mural s’han diferenciat diversos 
exemples, tots corresponents a Pompeia, 
al IV estil pompeià, però cap conservat 

84. G. Kempter, Ganymed. Studien zur Typologie, 
Ikonographie und Ikonologie. Köln-Wien, Dissertationen 
zur Kunstgeschichte, 12, 1980. 

avui, i cap amb l’episodi tal com el tenim 
en aquesta domus,85 llevat del sostre de 
les cases del Criptopòrtic (I 6, 2) i del 
Sacello Iliaco (I 6, 4) de l’època de Ves-
pasià,86 o el de les Cases III 3, 6 o Schola 
Armaturarum Iuventutis Pompeianae i 
VII 1, 25,87 de les quals no conservem 
imatges. Fora de Pompeia, a Stabia i 
també de la mateixa època que les ante-
riors,88 en conservem un altre exemple. 
D’altra banda, fora de Campània, d’Òs-
tia i de l’època antonina, concretament 
de la Casa de Ganimedes, prové una 
altra representació del personatge,89 però 
és d’aquest mateix segle o del següent de 
quan prové un exemple més semblant, a 
la Tombe des Trois Frères de Palmira 
(figura 18).90 Com observem, no n’hi ha 
cap d’idèntic al nostre, cosa que sí que és 
més habitual en altes suports com el 
mosaic, amb exemples amb cronologies 
que oscil·len entre els segles ii-iv dC. 
En aquests, com en aquest conjunt, 
Ganimedes és raptat per l’àguila repre-
sentada a la seva esquena, i es mostra 
frontalment amb el braç dret aixecat i 
una llança o vara a l’esquerra inclinant el 
genoll esquerre cap a una roca, o en la 
mateixa posició, amb el braç dret estès, 
la llança a la mà esquerra i el mantell al 
vent i recollit al coll. És el model present 
als mosaics de la Casa d’Hylas a Italica 

85. S. Reinach, Répertoire de Peintures Grecques et 
Romaines, Roma, 1922, fig. 14.8-15.2; Sichtermann, 
s.v. «Ganymedes…», pàg. 159-161, fig. 97-99. es tracta 
del triclini «G» de la Casa VI 16, 26 (PPM VI), paret 
nord de l’oecus «25» de la Casa dei Capitelli Colorati 
(VII 4, 31-51) (PPM VII, 1996: 205, fig. 91), de 
l’estança «F» de la Casa del Camillo (VII 12, 22-24), 
(PPM VII, 1997: 552, fig. 20), de les parets nord i sud de 
l’habitació «G» de la Casa di Ganimede (VII 13, 
4.17-18) (PPM VII, 1997: 623-624, fig. 13 i 15), i la 
paret sud de l’estança «F» de la Casa IX 5, 11-13 (PPM 
IX, 1999: 553, fig. 48-49).
86. Sichtermann, s.v. «Ganymedes…», pàg. 164, fig. 206.
87. Sichtermann, s.v. «Ganymedes…», fig. 208.
88. Sichtermann, s.v. «Ganymedes…», pàg. 162, fig. 140.
89. Borda, La pintura romana…, pàg. 288-290.
90. H. Eristov, N. Sarkis, CL. Vibert-Guigue, «La 
mythologie grecque dans l’hypogée palmyrénien des 
Trois Frères, Syrie», dins La peinture antique des 
Macédoniens aux Omeyyades: 10 siècles de peintures 
murales, Dossier d’archéologie et sciences des origines, 318, 
2006, pàg. 64-69.
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(Espanya),91 de la Casa de la Comtessa 
de Lebrija92 (figura 19a), de Baccano 
del Museu Nacional de Roma (Itàlia), 
de Bignor de Sussex (Anglaterra), de 
Saint-Romain-en-Gal de Vienne 
(França) (figura 19b), de Sousse 
(Tunísia)93 (figura 19c), de la Casa de 
Dionysos a Nea Paphos94 i del que 
sembla ser un edifici públic, antiga-
ment anomenat Casa d’Aquil·les a 
Kourion,95 tots dos a Xipre, o al 
mosaic d’Antioquia del Museu d’An-
takya (Cilícia, Turquia), entre molts 
altres. Amb l’anàlisi iconogràfica del 
rapte de Ganimedes, en aquesta com-
posició i en els exemples d’aquest 
mateix tema en altres suports com el 
mosaic, l’escultura i/o el relleu,96 
observem que som davant de cartons 
que, partint d’una base iconogràfica 
comuna, es representen en suports 
diferents, adaptant les seves variants a 
aquests i, probablement, al requeri-
ment del propietari que l’encarrega. 
Respecte això últim, tenim el mosaic 
de la Casa del Gran Banquet,97 on al 
costat del coll de Ganimedes apareix 
un petit Eros. Així mateix, a la dreta 

91. I. Mañas Romero, «El mosaico italicense de Hylas», 
Romula 3, 2004, pàg. 111; I. Mañas Romero, «Mosaicos 
romanos de Italica. II», Corpus de mosaicos romanos de 
España, fasc. XIII, CSIC-Univ. Pablo de Olavide, 2011, 
pàg. 53-54, làm. XIV, fig. 108.
92. Sichtermann, s.v. «Ganymedes…», pàg. 164, fig. 214.
93. L. Foucher, «L’enlèvement de Ganymède figure sur 
les mosaïques», Antiquités africaines, 14, 1979, 
pàg. 155-168, fig. 9, 2, 3, 11.
94. Foucher, «L’enlèvement de Ganymède…», fig. 5; J. 
M. Blázquez Martínez, G. López Monteagudo, M. 
L. Neira Jiménez, «Consideraciones en torno a los 
mosaicos romanos de Chipre», Lucentum, XIV-XVI, 
1995-1997, pàg. 67, fig. 8.
95. J. M. Blázquez Martínez, G. López 
Monteagudo, M. L. Neira Jiménez, «Consideraciones 
en torno…», pàg. 78, fig. 35.
96. Sichtermann, s.v. «Ganymedes…», fig. 188 i 253, 
pàg. 163, fig. 192. Kempter, Ganymed. Studien zur 
Typologie, Ikonographie und Ikonologie, 1980. En l’escultura, 
com en el mosaic, és àmpliament representat. En són 
models similars els grups marmoris del Museo del Prado i 
el Vaticà, tots dos d’època antonina; no obstant això, amb la 
mateixa paleta cromàtica i idèntica iconografia, el trobem 
en un vas de vidre pintat de Bagram al Caucas afganès i ara 
al Musée Guimet de París, datat al segle i dC.
97. D. Levi, Antioch Mosaic Pavements, Princeton, 1947, 
pàg. 130-132, làm. XXIV.

d’aquest creix un arbre sobre el qual 
recolzen un escut i dues llances, 
motius que, a diferència de la resta 
d’atributs, són aliens al mite.98 En la 
nostra representació, a diferència de 
les trobades en les escasses pintures 
esmentades o en els mosaics que ens 
han servit de paral·lel, sí que dispo-
sem de les puntes de dues llances i, 
tot i que en un fons de color diferent, 
també d’un amoret i una Venus 
(figura 20), cosa que ens impedeix 
descartar que pertanyin a composi-
cions pròximes com els mosaics de la 
Casa de la Comtessa de Lebrija, pot-
ser procedents d’Italica, en els quals 
aquests dos moments es representen 
en plafons diferents.99 

Respecte a l’amoret, fill de la divinitat 
de l’amor, Venus, en conservem molt 
pocs fragments, però sabem que duia 
un arc i que la seva execució és de gran 
qualitat. La manera de representar-ne 
el cos ens situa en un tipus iconogràfic 
molt difós en la pintura del segle i dC, 
amb importants exemples a la pintura 
pompeiana.100 Sabem que són molt pre-
sents a la zona mitjana de la paret, molt 
sovint enfrontats i sobre una línia que fa 
la funció de terra o horitzó sobre el qual 
recolzen, encara que n’hi ha també que 
no en tenen i sembla que flotin en l’at-
mosfera pictòrica.101 L’única diferència 
aquí és que aquest amoret sembla que va 
acompanyat de Venus, per això no des-
cartem una localització diferent de la de 
la zona mitjana.

98. J. M. Blázquez Martínez, G. López Monteagudo, 
M. P. San Nicolás Pedraz, «Representaciones 
mitológicas, leyendas de héroes y retratos de escritores en 
los mosaicos de época imperial en Siria, Fenicia, Arabia, 
Chipre y Asia Menor». Antigüedad y Cristianismo, XXI 
(Sacralidad y Arqueología), 2004, pàg. 311.
99. A. Blanco Frejeiro, Mosaicos conservados en 
colecciones públicas y particulares de la ciudad de Sevilla. 
Mosaicos romanos de Italica (II), CSIC, Madrid, 1978, 
pàg. 25-26, 28-29, làm. 5 i 14; Sichtermann, s.v. 
«Ganymedes…», pàg. 160, fig. 108, 164 i 214.
100. N. Blanc, F. Gury, «Eros/Amor, Cupido», LIMC 
III,1, 1986, pàg. 952-1049.
101. Mostalac, Beltrán, Corral, «La decoración 
pictórica del triclinio…», pàg. 257, fig. 4, làm. 27.77.
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Figura 20. 
Representació d’amoret 
amb arc i detall de les 
joies que porta Venus al 
coll i al braç. 

Foto: L. suárez escribano

La figura dels amorets ha estat llar-
gament representada des del III estil 
pompeià, però en trobem també alguns 
exemples més en el IV estil, en dife-
rents actituds.102 Gràcies a ells se n’ha 
pogut definir la tipologia iconogràfica i 
la morfologia, en el nostre cas, la de cos 
sencer i nu, amb ales, arc i fletxa, atributs 
que l’associen a Venus. Aquesta relació 
maternofilial a la qual respon la nostra 
composició, si descartem el valor única-
ment decoratiu, degué ser un tema molt 
recurrent, i encara més si el tipus icono-
gràfic amb el qual acostuma a aparèixer 
Venus, dempeus, nua, amb polseres i 
pèplum al braç, sembla que també és el 
nostre, com en una de les pintures de la 
Regio III de Pompeia que pertany al IV 
estil.103 De totes les representacions de 
Venus, serien la que està sobre pedestal 
i amb un mirall a la mà o amb un petit 
amoret com el de la Casa de G. Iulius 
Polibius (IX, 13.1) del període de tran-

102. Blanc, Gury, Eros/Amor, Cupido…, 
pàg. 955-959; F. Seiler, Casa degli Amorini…, 1992.
103. M. L. Mancinelli, Dizionario della pittura 
parietal romana. Istituto centrale per il catalogo e la 
documentazione (ICCD) 2001-2006, PPP: 304040A1, 
2010. <www.iccd.beniculturali.it/getFile.phpíd=173>; E. 
M. Moormann, La pittura parietale como fonte di 
conoscenza per la scultura antica, Assen, 1988, pàg. 173, 
cat. 199; Pugliese Carratelli, Baldassarre, Pompei, 
Pitture e Mosaici., vol. III, pàg. 469. 

sició entre el III i el IV estil,104 i com a 
estàtua nua amb mantell sobre la cin-
tura, tiara i colze recolzat en una pilastra 
del MNN núm. inv. 9774 (VI, 8. 20) del 
IV estil,105 variants a les quals podria res-
pondre aquesta representació. 

El fet que el conjunt recuperat esti-
gui tan fragmentat ens impedeix arribar 
a conclusions definitives, però podem 
fer dues propostes: si pensem en l’única 
presència de Ganimedes i l’àguila, esta-
ríem davant el tipus de representació 
estàndard del mite; però si, al contrari, 
considerem que hi ha la possibilitat de 
la combinació amb aquests altres per-
sonatges, ens trobaríem davant d’una 
iconografia més complexa i derivada 
d’originals pictòrics desapareguts, com 
també ens transmeten les fonts escri-
tes,106 i que la major part dels paviments 
no mostren per la seva preferència pel 
primer tipus, més senzill.107

Consideracions cronològiques

Els motius ornamentals de l’alçat 
d’aquesta habitació, amb un caràcter 
extremadament decoratiu i colorista, 
també ens ofereixen important informa-
ció de caràcter cronològic. La certesa de 
la ubicació de la imitació de marbre a la 
part inferior de la paret, la tècnica d’exe-
cució i la morfologia de fines gotetes de 
diferents colors amb caràcter bigarrat, 
mostren una gran habilitat per part de 
l’artesà i ens acosten més al segle i que al 
segle ii dC, en el qual les gotes són més 
gruixudes i allargades. Si afegim que, 
segons alguns investigadors, les esquit-
xades en un sol color, tot i que presents 
també a Pompeia, són més pròpies de 

104. G. Cerulli Irelli, La peinture de Pompéi. Témoignages 
de l ’art romain dans la zone ensevelie par le Vésuve en 79 ap. 
J. C., I-II, Paris, 1993, pàg. 188, cat. núm. 336. 
105. Moormann, La pittura parietale como…, pàg. 156, 
fig. 173; Pugliese Carratelli; Baldassarre, Pompei, 
Pitture e Mosaici…, vol. IV, 608, fig. 8a.
106. Virgilio, Eneida V, 252-257: edición y traducción 
Alfonso Cuatrecases, Ed. Espasa, Madrid, 2000.
107. Mañas Romero, Mosaicos romanos de…, 
pàg. 53-55.
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la pintura provincial a partir de mit-
jan segle i dC, però sobretot al final 
d’aquest segle,108 que la seva profusió 
es confirma a partir del segle ii dC, 
sobretot per a les realitzades sobre fons 
blanc,109 o que confrontades les dades 
gal·les110 i hispanes,111 els sòcols piga-
llats sobre fons negre es podrien datar 
durant la primera meitat del segle i dC, 
mentre que a partir de mitjan aquest 
segle es passen a fer damunt de fons 
fonamentalment rosa,112 tenim un ter-
minus post quem per a la datació d’aquest 
sòcol que es podria situar entre mitjan 
i/o final del segle i dC. 

Pel que fa a les aus enfrontades al 
canelobre o que el coronen, són molt 
diverses i pertanyen a un repertori 
habitual en el IV estil.113 Aquest troba 

108. Abad Casal, Pintura romana en…, pàg. 68.
109. E. Belot, «Peintures murales romaines 
fragmentaires à Bavay», Revue du Nord, LXVIII, 
núm. 269, 1986, pàg. 12-13.
110. A. Barbet, «La peinture murale romaine. 
Datation-caractérisation des peintures parietals et 
murals: Préhistoire et Antiquité», PACT, 17, 1990, 
pàg. 75-115.
111. Guiral Pelegrín, Mostalac Carrillo, Cisneros, 
«Algunas consideraciones sobre…», pàg. 259-288.
112. Tot i que hi ha algun exemple corresponent a la 
primera meitat del segle i dC, com el de la Casa del 
Paseo Echegaray y Caballero en Hispània, o el del mur 
920 de l’insula JK/1 de Colònia (R. Thomas, Römische 
Wandmalerei in Köln, Mainz, 1993, pàg. 71-74, fig. 4-5), 
cal destacar que el nombre més important d’exemples de 
fons rosa com els del carrer de Rebolería, 11-13 (A. 
Mostalac Carrillo, C. Guiral Pelegrín, «La 
pintura romana de Caesaraugusta: estado actual de las 
investigaciones», Boletín del Museo de Zaragoza, 6, 1987, 
181-196) i del carrer d’Añón de Saragossa (Mostalac, 
Beltrán, Corral, «La decoración pictórica…, 
pàg. 255-262), o el de la Casa de les Escales de Bilbilis 
(Guiral Pelegrín, Martín Bueno, Bilbilis I. 
decoración…, 1996) són de la segona meitat del segle i 
dC. També el trobem amb aquesta mateixa cronologia a 
la Casa de L. Caecilius Iucundus (V 1, 26) de Pompeia 
(A. De Vos, «Casa di L. Caeciulius Iucundus (V 1,26)», 
dins G. Pugliese (dir.): Pompei. Pitture e Mosaici II, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, 
pàg. 584, fig. 16. 
113. Amb relació a la cronologia d’aquest estil, K. 
Schefold en situava l’origen l’any 62/63 dC, en canvi, H. 
G. Beyen (H. G. Beyen, Die Pompeianische 
Wanddekoration vom Zweiten Bis zum Vierten Stil, vol. I. 
Haag: Martinus Nijhoff, 1938-1960) l’avançava al 45/50 
dC, una cronologia més adequada als resultats obtinguts 
els últims anys.

molts paral·lels a Campània sota el reg-
nat de Neró o Vespasià, època en la 
qual les províncies occidentals assimilen 
i transformen a la seva manera les ten-
dències d’aquest estil, i on els tallers 
estableixen ja la seva tradició original. 
De tots els exemples coneguts de cane-
lobres, i tenint en compte el coneixe-
ment parcial d’aquest i que cap és 
exactament igual, podem afirmar que sí 
que participa d’una tradició ben cone-
guda en la pintura provincial de canelo-
bres, que s’estén a partir de la segona 
meitat del segle i dC i els primers anys 
del segle ii dC per totes les províncies 
de l’Imperi. De la mateixa manera, si 
tenim en compte la identificació del 
tipus de les sanefes calades, les dimen-
sions, els colors utilitzats i l’execució 
acurada i complexa d’aquestes —groc 
i blau sobre fons vermells—, podríem 
tenir un terminus post quem de mitjan 
segle i dC, i un terminus ante quem, 
potser, de mitjan segle ii dC, ja que no 
acostumen a anar més enllà d’aquesta 
data. Aquest podria ser l’interval cro-
nològic d’execució de l’esquema com-
positiu de l’alçat d’aquesta habitació i 
dels elements decoratius que 
l’acompanyen. 

Així doncs, si partim d’entornpeus 
alts amb imitació de marbre pigallat, 
sòcols de caràcter geomètric, plafons a 
la zona mitjana amb sanefes o orles 
calades pròpies del IV estil pompeià, 
zona superior amb arquitectura fictícia 
que ja es comença a observar en l’estil 
anterior, elements com les f iori sparsi 
que també es comencen a veure en la 
fase tardana del III estil pompeià al 
sostre de la Casa de Casca Longus (I 
6, 11),114 i que observem a Hispània 
al carrer d’Añón de Saragossa sobre 
el mateix color de fons i per al 
segle i dC,115 o sobre fons blanc i per 
al segle ii dC a Còrdova, Ilici i Bala-

114. Barbet, «La peinture murale…», pàg. 148-149, 
fig. 94 i 96.
115. Mostalac, Beltrán, Corral, «La decoración 
pictórica del…», pàg. 259.
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zote,116 així com de la composició cen-
tral del sostre, que comença en el 
III estil pompeià i sembla desaparèixer 
cap al 120 dC,117 ens tornen a remetre 
a una moda decorativa que comença 
en la segona meitat del segle i dC i 
també està present fins a mitjan 
segle ii dC.118 

Habitació 2: l’espai de les Muses

D’aquesta habitació conservem un 
espai rectangular incomplet i confor-
mat pels murs sud, est i oest, únicament 
conservats a l’alçada del sòcol. Si el 
mur est separa l’habitació 3 de la 2, 
l’oest, un mur de tova d’època altim-
perial, lliscat de morter de cal per les 
dues cares amb restes de pintura verme-
lla de molt mala qualitat a la zona del 
sòcol, funciona com a separador entre 
les habitacions 1 i 2. 

El terra de l’habitació està decorat 
amb un paviment d’opus tessellatum, i les 
parets sud i est, que a penes aixequen 
15 cm d’alçat, no conserven decoració 
in situ. Aquesta només es conserva a 
manera d’enderroc, en un volum de frag-
ments molt menor que a l’habitació 3, 
i tot i que la tasca de reconstrucció del 
puzle ha resultat molt més dificultosa, 

116. C. Guiral Pelegrín, A. Fernández Díaz, A. 
Cánovas Utrera, «En torno a los estilos locales en la 
pintura romana: el caso de Hispania en el siglo ii d.C.», 
dins N. Zimmermann (ed.). Antike Malerei zwischen 
Lokalstil und Zeitstil, ÖAW, Archaeölogische 
Forschungen, 23. Wien, 2014, 277-288.
117. Barbet, «La peinture murale…», pàg. 264.
118. Tot i que aquest tipus de composició sembla que 
desapareix entorn del 120 dC (Barbet, La peinture 
murale…,1985), i el tipus predominant al segle II dC a 
les províncies romanes és el de relació contínua, 
l’exemple del sostre de les estacions de la Vil·la dels 
Munts de Tarragona datat a mitjan segle II dC (C. 
Guiral Pelegrín, «La decoración pintada del —
cubículo de las estaciones— de la villa romana dels 
Munts (Altafulla, Tarragona)», Espacio, tiempo y forma, 
sèrie I, Prehistoria y arqueología, 3, 2010, pàg. 127-144), 
o el d’Echzell (Saalburg, Alemanya), (Vasáros Zsolt 
Dla, «Second century illusionary…, pàg. 61-66) ens 
podrien indicar la possible existència d’excepcions en 
època antonina i, per tant, disposar d’un terminus ante 
quem per a la datació.

s’ha obtingut una composició que mos-
tra un sòcol amb massissos vegetals 
compartimentats amb elements arqui-
tectònics i una zona mitjana amb una 
combinació de plafons grocs i vermells 
decorats amb representacions figurades 
i separats per interplafons.

Aspectes tècnics i descriptius, i estructura 
compositiva119

Pel que fa a la zona inferior amb mas-
sís vegetal sobre fons groc (figura 21), 
és un recurs ornamental que general-
ment decora el sòcol i que està molt 
present des del III estil pompeià, en el 
qual s’introdueix aquest tipus de pintura 
de jardí, tot i que es troba ja present en 
la fase Ic del II estil pompeià.120 

De gran importància i significat en 
el món romà, els seus exemples més 
paradigmàtics són els de la Casa de 
Lívia a Prima Porta, el jardí de la 
Vil·la Farnesina i de l’Auditorium de 
Mecenes, que van tenir un gran èxit en 
època augusta,121 i que van constituir 
algunes de les característiques d’aquest 
gènere: absència de perspectiva i de 
l’element humà, representació bidi-
mensional dels elements constructius, 
tendència a la simetria i al decorati-
visme.122

L’origen del jardí és molt antic, com 
indiquen els seus primers testimonis 

119. La composició de l’alçat d’aquesta habitació 
constaria d’una zona inferior de 60 cm, una zona 
mitjana de 2,60 m (plafons d’1,50 m d’amplada x 2,50 
m d’alçada) i una zona superior de 60 cm. En aquest cas, 
hem optat per una zona inferior un peu més baix que 
l’habitació 3 perquè la cota en què se situa el paviment 
de l’habitació 2 és més alta i així evitem desnivells en 
l’acabat de la sostrada.
120. F. L. Bastet; M. De Vos, Il terzo stile pompeiano, 
Gravenhage, 1979, pàg. 69.
121. A. Maiuri, «Nuove pitture di giardino a Pompei», 
Bd’A, 37, 1952, pàg. 5-12; Barbet, La peinture murale…, 
pàg. 136-139; Aa.Vv, La peinture de Pompéi, 2 vol. Paris, 
1993, pàg. 299-303. 
122. A. Barbet, «La représentation des jardins dans la 
peinture murale en Gaule et en Italie», dins Architecture 
et Jardins, (Actes du Colloque des 19 et 20 juin 1992 pa la 
Garenne-Lemot), Nantes, 1995, pàg. 31-36.
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perses i grecs a les fonts.123 A la penín-
sula Itàlica ja disposem de decoració 
d’arbustos en una tomba pintada de 
Càpua del segle iv i iii aC,124 i una mica 
més tard, cap al final del segle ii aC. 
Sabem que a Roma ja hi havia espais 
verds destinats a finalitats pràctiques. 
Després de la conquesta de Grècia, i a 
conseqüència de la influència cultural 
hel·lènica que es va produir a l’inici del 
segle i aC, els romans van començar a 
transformar aquest concepte de l’hortus 

123. S. Segura Munguía, Los jardines en la Antigüedad, 
Universidad de Deusto, 2005.
124. R. Benassai, La pittura dei Campani e dei Sanniti, 
Roma, 2001.

cap a un altre més decoratiu.125 A 
aquesta data pertany la paret de l’es-
tança 44 de la Casa del Faune (VI, 12) a 
Pompeia, sobre la qual apareix una vinya 
poblada de flors i petits animals, i 
encara que no es tracta d’un jardí prò-
piament dit, sí que agrupa els seus 
motius característics.126 Una mica més 
tard, en època imperial, va augmentar la 
passió per les àrees destinades a jardins 
habilitats amb fontanes i estàtues, de 
manera que les primeres cases pompeia-
nes van esdevenir les més luxoses del 
segle i dC.127 Aquesta passió va donar 
lloc a un gènere funcionalment decora-
tiu que, malgrat ser hereu de l’existent 
als edificis públics i palaus hel·lenístics, 
s’inspirà en un tema purament romà i 
del final del segle i aC, el jardí privat. 

La representació de plantes i animals 
com a motiu decoratiu del sòcol va pas-
sar a ser un tema molt demanat que, en 
un sòcol seguit o alternant entre com-
partiments amples i estrets, tenia com a 
funció principal prolongar la visió que es 
té de les plantes i flors de l’exterior, de 
manera que hi hagi una integració per-
fecta entre l’hortus i la casa romana. Sota 
el regnat d’August, aquesta moda es ree-
labora coincidint amb el III estil pom-
peià entre el final del segle i aC i el 
principi de l’i dC, moment en què s’exe-
cuten els exemples més nombrosos i de 
més qualitat.128 Amb aquells, molt escas-
sos, on les escenes de jardí cobreixen la 
totalitat dels alçats, apareixen més repre-
sentacions d’aquest tipus als comparti-
ments estrets, que alternen amb motius 
geomètrics o de tirsos inserits als pla-
fons amples del sòcol o fins i tot en un 
fris seguit.129 També, tot i que no és el 

125. K. T. Von Stackelberg, The Roman Garden: Space, 
sense and society, Abingdon-Routledge, 2011.
126. Aa.Vv, La peinture de…, pàg. 299-303.
127. B. Andreae, La Rome antique, Paris, 1990, 
pàg. 45-124.
128. Bastet, De Vos, Il terzo stile…, pàg. 122.
129. Bastet, De Vos, Il terzo stile…, làm. XLI.73 i 
làm. XVIII.34 (triclinium del Thermopolium (I, 8, 8) i a 
l’edifici de l’Eumachia), làm. XXIV.46 (Casa d’Epidius 
Sabinus (IX, 2, 22).

Figura 21. Fragments 
amb representació 
vegetal del sòcol de 
l’habitació 2. 

Foto: L. suárez escribano
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Figura. 22. Decoració 
de la zona inferior del 
Fanum de Beauclair 
(Aquitània) (Barbet, 
2008: 139, fig 194).

nostre cas, hi ha una variant anome-
nada hortus conclusus, en què es mostra 
a través de la pintura la protecció del 
jardí mitjançant un enreixat de fusta, 
decoració predilecta durant el III estil 
pompeià.

Si tenim en compte la representa-
ció present al nostre sòcol, ens hem de 
centrar en els exemples que s’allunyen 
del III estil i s’acosten al IV estil, també 
anomenat de caràcter il·lusionista, on 
la pintura de jardí troba el seu lloc i 
es converteix en un dels motius típics 
en aquests sòcols compartimentats en 
què les plantes alternen amb diferents 
motius decoratius que fan també de cri-
teri de datació. En el nostre cas, en lloc 
d’aquests motius de sanefes calades,130 
els que compartimenten la representa-
ció vegetal són elements arquitectònics, 
concretament columnes executades 
segons l’alçada del sòcol, cosa que ser-
veix encara més per enquadrar el con-
junt en el marc cronològic d’aquesta 
fase decorativa.131 

Hi ha molts exemples pompeians en 
què es representa la il·lusió d’un jardí 
real als sòcols, la major part a les Regio 
I, VI i VII, i en un gran nombre d’espais 
oberts i viridaria en relació amb els 
espais tancats. Malgrat aquesta notable 
presència, si ens basem en el fons groc 
on s’executa la decoració de jardí, aquest 

130. Barbet, «Le quatrième style…», pàg. 67; Barbet, 
La peinture murale…, pàg. 196, fig. 136.
131. Barbet, «Le quatrième style…», pàg. 35.

és menys comú que el fons blau, negre 
i vermell. Encara que alguns d’aquests 
colors de fons coexisteixen a la Casa de 
Venere in Conchiglia (II, 3, 3), un con-
junt datat al voltant del 60 dC,132 i per 
tant, en la línia del IV estil pompeià,133 
si tenim en compte la presència d’un i 
altre des del seu inici, la representació 
de jardins sobre fons blau és tradicio-
nal a Pompeia des del III estil, mentre 
que sobre fons ocre-groguenc és més 
comuna en època de Neró, com obser-
vem a les vil·les d’Oplontis o de San 
Marco de Stabia, és per això que el nos-
tre sòcol es pot adscriure a una cronolo-
gia igual o posterior a aquesta.

En el món provincial, aquest tema 
també va tenir una gran acceptació, ja 
que constatem una varietat similar a la 
vista per a la pintura campana. Des de la 
primera meitat del segle i dC, els veiem 
a Champlieu (Oise),134 Lió135 i a la plaça 
de Saint Pierre de Vienne,136 a Gallia, o 

132. W. F. Jashemsky, The Gardens of Pompeii, 
Herculaneum and the Villas destroyed by Vesuvius- New 
Rochelle, New York, 1979, pàg. 129, fig. 255; A. 
Barbet, «La technique comme révélateur d’écoles, de 
modes, d’individualités de peintres?», Meded.Rom, 54, 
1995, pàg. 106.
133. Barbet, «La technique comme…», pàg. 107.
134. A. Barbet, J. Dugast, «Peintures gallo-romaines 
dans les collections publiques françaises», Bulletin de 
Liaison, 8, Paris, 1986, pàg. 27, fig. 10.
135. B. Helly, «Etude preliminaire sur les peintures 
murales gallo-romaines de Lyon», Peinture murale en 
Gaule. Actes des Shinaires, Dijon, 1980, pàg. 10-12.
136. A. Barbet, «La diffusion du III style…», pàg. 63.
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Figura. 24. Restitució 
hipotètica de la pintura 
trobada a la Casa 
del Obispo de Cádiz 
(Cánovas y Guiral, 
2007: fig. 1).

a la Casa de l’Aqueducte de Tiermes,137 
al mas de la plaça d’Armes del Pago de 
Bruñel, on els massissos vegetals alter-
nen amb agrons,138 i a la Casa de Nin-
feu de Bilbilis (Calatayud),139 per al cas 
hispà. De la segona meitat del 
segle i dC destaquen també el sòcol de 
l’estança 70 de la Vil·la de Saint 
Ulrich,140 on els massissos vegetals 

137. J. L. Argente Oliver, A. Mostalac Carrillo, 
«La pintura mural romana de la Casa del Acueducto de 
Tiermes (Montejo de Tiermes, Soria)», Numantia, I, 
1981, pàg. 147-163, làm. I.56.
138. R. del Nido, «Edificaciones romanas en el cortijo 
<Plaza de Armas> del Pago de Bruñel», NAH VIII-IX 
(1964-1965), 1966, pàg. 203-209, fig. LVI.2; A. 
Fernández Díaz, «Pintura», en P. León (coord.). 
Arte romano de la Bética, III. Mosaico, pintura, 
manufacturas, Sevilla, 2010, pàg. 238, fig. 374; A. 
Fernández Díaz, «La decoración pictórica», en R. 
Hidalgo (coord.). Las villas romanas de la Bética, Sevilla, 
2017, pàg. 507-511, fig. 11.
139. Guiral Pelegrín, Martín Bueno, Bilbilis I. 
decoración…, pàg. 353-354.
140. D. Heckenbenner, «Espace architectural et 
peintures murales dans le secteur central de la villa 
gallo-romaine de Saint-Ulrich (Moselle)», Revue 
archéologique de Picardie, 10, 1995, pàg. 209-217, fig. 9.

alternen amb tirsos encreuats, el del 
criptopòrtic de Buchs,141 com també el 
de l’estança II de Soissons, que alterna 
amb imitacions de marbre,142 o els de la 
Casa del Mitreo de Mèrida,143 de l’es-
tança M de les termes de Bilbilis (Cala-
tayud)144 i del convent de Sant Pere 
Màrtir (Toledo);145 no obstant això, 
l’exemple del Fanum de Beauclair 
(Aquitània)146 és el que s’hi assembla 
més (figura 22). 

Quant a la zona mitjana, la seva 
composició es podria vincular a aquelles 
en què es representen totes o algunes de 
les Muses. Conservem la musa Terpsí-
core (figura 23), una de les nou filles de 
Zeus i Mnemòsine, reconeixible només 
pels seus atributs,147 i que acostuma a apa-
rèixer amb la resta, amb o sense la pre-

141. W. Drack, «Die römische Kryptoportikus von 
Buchs ZH und ihre Wandmalerei», Archaologische Fuhrer 
der Schweiz 7, 1976, pàg. 16-17.
142. D. Defente, «Peintures murales romaines de 
Soissons», en Pictores per Provincias, Cahiers d’Archéologie 
Romande, 43, 1987, pàg. 167-180, fig. 13.
143. L. Abad Casal, «Pintura romana en Mérida», dins 
Augusta Emerita. Actas del Simposio Internacional 
conmemorativo del Bimilenario de Mérida. Mérida, 1976, 
pàg. 173-174, làm. XIa, làm. LXXI.
144. Guiral Pelegrín, Martín Bueno, Bilbilis I. 
decoración…, pàg. 111-125.
145. Guiral Pelegrín, «Pinturas romanas 
procedentes…», pàg. 211-225, fig. Ib.
146. Barbet, La peinture murale en Gaule…, pàg. 139.
147. És la musa de la poesia i la dansa, protectora del 
cant, per la qual cosa apareix representada amb una lira i 
acompanyant amb la seva música els cors que dansen, i en 
aquest cas també apareix representada amb un adorn de 
cap amb plomes.

Figura. 23. Placa amb 
la representació del cap 
de la musa Terpsícore i 
part de la lira que toca. 

Foto: L. suárez escribano
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sència d’Apol·lo, amb Hèrcules o Orfeu, i 
associada a altres personatges, com poetes 
i filòsofs, en menor nombre.148

Aquesta composició és de gran inte-
rès perquè a Hispània, fins al moment, 
només coneixem quatre representacions 
de les Muses en pintura mural a les ciu-
tats romanes de Bilbilis I,149 Gades,150 
Caesaraugusta151 i Carthago Noua152 les 
dues primeres en un context que 
podríem vincular a mitjan segle i dC, 
mentre que les últimes sembla que cor-
responen al segle ii dC153 i iii dC,154 
respectivament. En definitiva, un exem-
ple a la Baetica i tres més a la Tarraco-
nensis, als quals caldria sumar el de 

148. L. Faedo; J. Lancha, s.v. «Mousa, Mousai», dins 
H.C. Ackermann, J.-R. Gisler (ed.), Lexikon 
Iconographicum Mythologiae Classicae I-IX, LIMC, VII, 
1. Zürich-München (1981-1999), 1994, 
pàg. 991-1013; Schefold, Vergessenes Pompeji…, làm. 
61; Moormann, La pittura parietale como…, pàg. 29; S. 
Falzone, Ornata aedif icia: pitture parietali dalle case 
Ostiensi, Roma, 2007. 
149. De mida una mica inferior, uns 25 cm 
aproximadament. Vegeu L. M. Íñiguez Berrozpe, 
«Las musas en Bilbilis. Estudio del conjunto hallado en 
la habitación 27 (Domus III, Insula I)», Antike Malerei 
zwischen Lokalstil und Zeitstil, ÖAW, Archaeölogische 
Forschungen, 23. Wien, 2014, 621-625.
150. C. Guiral Pelegrín, A. Cánovas Utrera, «Las 
musas de Gades (Cádiz, España)», dins C. Guiral 
(ed.), Circulación de temas y sistemas decorativos en la 
pintura mural antigua. Actas del IX Congreso 
Internacional de l ’Association Internationale pour la 
Peinture Murale Antique (AIPMA) (Zaragoza-
Calatayud, 21-25 de septiembre de 2004), 2007, 
pàg. 487-490, fig. 1.
151. B. del Real Izquierdo, «La domus romana de la 
C/ San Agustín nº 5-7 de Zaragoza», Kausis, Revista de 
la Escuela taller de restauración de pintura mural de 
Aragón II, diciembre 2004, pàg. 20-22.
152. A. Fernández Díaz, I. Bragantini, J.M. 
Noguera Celdrán, Mª. Madrid Balanza i I. 
Martínez Peris, «Apolo y las Musas de Carthago 
Nova», a: Y. Dubois i U. Niffeler (dirs.),  Pictores per 
provincias II. Status Quaestionis (Actes du 13e Colloque 
de l’Association Internationale pour la Peinture Murale 
Antique (AIPMA), Université de Lausanne, 12-16 
setembre, 2016), Antiqua, 55, Basel, 2018, 
pàg. 655-672.
153. Del Real Izquierdo, «La domus romana…», 
pàg. 21.
154. Aquesta cronologia és la del context on apareixen 
les figures esmentades, però les figures, d’acord amb les 
seves característiques tècniques i estilístiques, podrien 
correspondre a la segona meitat del segle i dC i 
podrien haver estat reutilitzades en un espai nou, 
probablement pel seu valor. 

Barcino, que comparteix més semblances 
amb el de Gades i Bilbilis que amb el de 
Caesaraugusta. Només en el cas de Gades 
s’ha dut a terme una restitució de la 
possible composició decorativa del seu 
alçat, cosa que hem intentat també per a 
la domus de Barcino, on únicament dis-
posem de part del sistema compositiu 
format per sòcol i zona mitjana. Sobre 
un fons vermell i groc es disposen pla-
fons i interplafons, dels quals no con-
servem les dimensions completes, però 
que per la longitud del mur al qual 
degueren correspondre i la presència 
d’una representació figurada en un 
d’ells, podrien ser de 5 peus d’amplada 
aproximadament. En el cas de Gades, els 
plafons s’han restituït amb una amplada 
de 3 peus i una alçada de 6, però sem-
blen estar emmarcats per dos traços 
blancs de 0,5 cm i un filet negre 
d’1,5 cm, que presenten punts als 
angles, mentre que en el nostre cas, el 
filet és de color vermell bordeus. Així 
mateix, si a Gades o a Car tha go Noua els 
plafons estan decorats amb quadres de 
quadres de 33x36 cm i 49/50x69/70 cm 
respectivament, representant algunes de 
les Muses i Apol·lo (figura 24), a Bar-
cino no hi ha aquests quadres, sinó que 
la musa Terpsícore apareix directament 
sobre el fons del plafó groc, amb una 
alçada aproximada de 45-50 cm.155 
Pel que fa a la resta de la composició de 
la zona mitjana, els escassos fragments 
conservats no permeten la restitució de 
la decoració dels interplafons, només 
disposem d’una banda de separació que 
limita la zona inferior de la zona mit-
jana de la paret, un camp negre molt 
senzill, mentre que de la que divideix la 
zona mitjana de la superior la desconei-
xem totalment.

155. En conservem un fragment on s’observa un camp 
vermell bordeus com el d’un dels panells de la zona 
mitjana, situat a la dreta del panell groc i separat d’un 
camp blanc del qual desconeixem les dimensions. Això 
ens podria indicar la possible existència d’un quadre de 
fons blanc a l’interior d’un panell vermell bordeus, tot i 
que no ho podem confirmar amb tota seguretat.



44 Les PintURes De LA DoMUs D’AVinyó De BARceLonA - ALiciA FeRnÁnDeZ DÍAZ i LoRenZo sUÁReZ escRiBAno

La representació de les Muses no és 
un motiu habitual en la pintura mural 
romana, i se’n poden constatar algu-
nes variants segons la seva disposició 
a la paret. En el nostre cas, la figura de 
la musa s’integra al centre del plafó, però 
sense estar inserida en un quadre. Aquest 
tipus és minoritari i de tots els casos que 
s’han conservat, solament a l’estança del 
segon pis de la Casa (I, 7, 13) de Pom-
peia, la figura de Cal·líope se situa en un 
petit quadre de fons blanc al centre d’un 
dels plafons mitjans.156 La musa sem-

156. Pugliese Carratelli, Baldasarre, Pompei, 
Pitture e Mosaici., vol. I, pàg. 729, fig. 1-2.

bla que es troba aïllada i acompanyada 
únicament del seu atribut, una lira que 
recolza en un suport petri. Pel que fa a la 
disposició, es mostra dempeus, estàtica i 
sobre algun element arquitectònic, com 
l’instrument que porta. Es podria tractar 
d’un pedestal i no d’una línia de terra 
imaginària, copiant clarament models 
escultòrics.157 De la musa només con-
servem el cap disposat frontalment però 
amb la mirada girada cap a la dreta, part 
dels dits de les dues mans, una de les 
quals toca la lira, així com fragments que 
es corresponen al mantell que porta. Se’n 
reconeix el pentinat i la lligadura que 
du a la zona superior, però el material és 
molt escàs per intentar una aproximació 
superior. Quant al mantell que vesteix, 
un chiton de màniga curta i sense hima-
tion visible,158 està realitzat en diverses 
tonalitats de color violaci amb pinzella-
des blanques i fosques per simular els 
plecs, que ens porta a l’ús d’una paleta 
cromàtica molt similar a la de les Muses 
sobre els canelobres de la Caserna dels 
Gladiadors de Pompeia,159 així com a la 
d’alguns fragments amb figures feme-
nines procedents del centre dels plafons 
de la zona mitjana de Lió (figura 25a) 
i Loubers (figura 25b) a Gallia però de 
datació una mica anterior, III estil pom-
peià,160 i que semblen representar igual-
ment models procedents de l’escultura. 

Si tenim en compte la iconografia 
representada,161 els paral·lels més pro-
pers els trobem als exemples pompeians 
de l’habitació 9 de la Casa IX 1.20 de 

157. La investigació vinculada a l’estudi sobre sarcòfags 
defineix els tipus iconogràfics de les Muses, indicant que 
sostenen a la mà l’atribut dipositat sobre el suport o bé 
s’hi recolzen (Lancha, Faedo, s.v. Musae…, 
pàg. 1036-1037).
158. A l’habitació 27 de la domus 3 de l’insula 1 de 
Bilbilis, una de les Muses presenta un quitó de màniga 
curta sense himation, cosa que tampoc és habitual en la 
iconografia de les Muses. Vegeu L. M. Íñiguez 
Berrozpe, «Las musas en Bilbilis…, 2014, pàg. 622-625.
159. I. Bragantini, M. De Vos, Museo Nazionale 
Romano, II, Le pitture, 1, Le decorazioni della villa romana 
della Farnesina, Roma, 1982, fig. 35.
160. Barbet, La peinture murale en Gaule…, pàg. 55, 94-95. 
161. E. M. Moormann, «Le Muse a casa», dins AIPMA 
Bologna, 1997, pàg. 99.

Figura. 25a. 
Representació de Musa 
del III estil pompeià 
del carrer de Farges 
(Lió, França) (Barbet, 
2008: 55, fig. 48).
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Figura 25d. Detall de 
la musa Terpsícore de 
la paret decorada de 
l’habitació 12 de les 
Muses de la Hanghaus 
2 d’Èfes (Zimmerman 
i Ladstätter, 2010: 
97-99).

Pompeia, dels Praedia di Iulia Felix (II 
4, 3) (figura 25c)162 i de la Casa d’Hèr-
cules (VI 7, 6),163 tots dos datats en la 
segona meitat del segle i dC, però també 
a Hispània amb una datació aproximada, 
a la Casa del Bisbe de Gades.164 De cro-
nologia posterior, segle ii dC, i sense el 
pilar de suport però en la mateixa ubica-
ció que la musa d’aquesta domus, apareix 
una altra musa a la Casa de les Muses 
d’Òstia165 i un nombre superior d’elles a 
la Casa H 2/7 d’Èfes,166 d’època trajana 
sobre fons vermell i d’època severa sobre 
fons blanc (figura 25d).167 

Les Muses eren nou però no sempre 
es representaven totes, sinó que depenia 
en gran mesura de les dimensions de 
l’habitació i dels plafons que formaven la 
decoració, aspectes dels quals no tenim 
cap informació, llevat del seu mur sud, 
que sí que es conserva íntegre i sabem 
que mesura 5,10 m (figura 26). També 
acostumaven a aparèixer associades a 
Apol·lo, com observem al mosaic de Terp-
sícore de l’edifici del mateix nom de la 
ciutat de València i datat la segona meitat 

162. V. Tran-Tam-Tinh, Catalogue des peintures romaines 
(Latium et Campanie) du Musée du Louvre, Paris, 1974, fig. 6.
163. Pugliese Carratelli, Baldasarre, Pompei, 
Pitture e Mosaici., vol. IV, pàg. 383, fig. 21.
164. Guiral Pelegrín, Cánovas Utrera, «Las musas 
de Gades…», fig. 1.
165. L. Felletti-Maj, P. Moreno, Le pitture della Casa 
delle Muse (MonPitt. Ostia, III), Roma, làm. II. 1967; 
Falzone, Ornata aedificia: pitture…, 2007.
166. V. M. Strocka, «Die Wandmalerei der 
Hanghäuser die Ephesos», Forschungen in Ephesos VIII, 1, 
Viena, 1977, fig. 201.
167. Zimmermann, Ladstätter, Wandmalerei in 
Ephesos…, 2010.

Figura 25b. Detall de 
les figures femenines 
amb diferents atributs 
del Fanum de Loubers 
(Portal à Cordes) 
(Barbet, 2008: 94, 
fig. 117-118). 

Figura 25c. 
Representació de la 
musa Terpsícore del 
IV estil pompeià de la 
Vil·la de Giulia Felice.
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del segle ii dC.168 Malgrat els pocs frag-
ments i l’absència d’un quadre com a tal, 
això no impedeix pensar en l’existència 
de la resta de les Muses o en un quadre 
de contingut mitològic amb Apol·lo.169 

168. I. López García et alii., Hallazgos arqueológicos en 
el Palau de Les Corts, València, 1994, làm. 32-43; M. P. 
San Nicolás Pedráz, «Mosaicos hispano-romanos 
con la representación de Musas», Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie II, Historia Antigua, t. 24, 2011, 
pàg. 471-490, fig. 16.
169. D’aquesta habitació també provenen alguns 
fragments que sembla que pertanyen al cap d’un 
personatge que no arribem a determinar per l’estat 
fragmentari en què es troben. Desconeixem si es tracta 
d’una figura femenina o masculina, només sabem que 
presenta els cabells arrissats sobre un fons de color 
verd, cosa que evidencia que som davant d’una 
composició de fons diferent dels plafons de la zona 

Consideracions cronològiques

Pel que fa a les representacions de les 
Muses en quadres, comencen en el 
II estil tardà, fase en la qual es daten les 
pintures de la Casa I 7, 13 de Pom-
peia170 i la Vil·la de la Farnesina a 

mitjana, que són de color vermell i groc, però que sí 
podria correspondre a un quadre central d’un color de 
fons diferent del plafó en què s’insereix. Tenint en 
compte que el culte de les Muses està relacionat amb el 
d’Apol·lo, no és estrany que apareguin junts en 
nombroses parets pintades, ja sigui com un quadre on 
el déu apareix més gran ocupant un paper més 
important, o en un quadre central com a protagonista 
de l’escena mitològica.
170. Pugliese Carratelli, Baldassarre, Pompei, 
Pitture e Mosaici., vol. I, pàg. 729, fig. 1-2.

Figura. 26. Proposta 
de restitució hipotètica 
de la decoració 
pictòrica de l’alçat de 
l’habitació 2. 

Disseny: L. suárez 
Fernández. 
Assessorament: A. 
Fernández Díaz
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Roma.171 Si la major part de les repre-
sentacions del segle i dC procedeixen 
de Pompeia, dels Pradeia di Iiulia Felix, 
ara al Museu del Louvre, de la Casa de 
M. Fabius Rufus (VII 16, 22) o del tri-
clini (9) de la Casa de M. Epidius 
Rufus (IX 1, 20) del IV estil pom-
peià,172 i les del segle ii dC, provenen 
d’Òstia, concretament de la Casa de les 
Muses,173 els exemples provincials són 
més aviat escassos. Als d’Hispània, de 
cronologia una mica anterior, com els 
de l’habitació 27 de la Domus 3 de l’in-
sula I del barri de les Termes de Bilbilis 
(Calatayud, Saragossa) del III estil 
pompeià,174 o de la Casa del Bisbe a 
Gades de mitjan segle i dC,175 podríem 
sumar el més tardà de les pintures 
d’Èfes, datades en el seu moment al se-
gle v dC176 però avançades al 
segle ii dC els últims anys després de 
la revisió de les exca vacions.177 

Malgrat l’avançament de la datació 
dels exemples considerats fins ara més 
tardans, seguim tenint un ampli ventall 
cronològic per a l’adscripció d’aquest 
tipus de cicle iconogràfic, segles i i 
ii dC, per això hem de fer servir la 

171. Bragantini, M. De Vos, Museo Nazionale 
Romano…, pàg. 293-294; M.R. Sanzi Di Mino (ed.), 
La Villa della Farnesina in Palazzo Massimo alle Terme, 
Milano, 1998, pàg. 95, fig. 127, làm. 205-206.
172. Schefold, Vergessenes Pompeji…; Tran-Tam-
Tinh, Catalogue des peintures…, pàg. 31, fig. 5; 
Moormann, La pittura parietale como…, pàg. 140, cat. 
núm. 130/1, pàg. 200-201, cat. núm. 261; A. Gallo, «I 
quadri perduti del triclinio «S» della Casa di M. Epidio 
Rufo», Rivista di Studi Pompeiani, XI, 2000, pàg. 87-100.
173. Felletti-Maj, Moreno, Le pitture della…, 1967; 
Falzone, Ornata aedificia: pitture…, 2007.
174. C. Balmelle, A. Barbet, C. Guiral Pelegrín, 
«Peintures et mosaïques des édifices urbains à l’époque 
julio-claudienne dans le conventus Caesaraugustanus et 
dans la province d’Aquitaine», dins: L’Aquitaine et 
l´Hispanie septentrionale à l ’époque julio-claudienne. 
Organisation et exploitation des espaces provinciaux (IV 
Colloque Aquitania Saintes, septembre 2003), 2006, 
pàg. 253-254, fig. 3.
175. Guiral Pelegrín, Cánovas Utrera, «Las musas 
de Gades…», 2007.
176. Strocka, «Die Wandmalerei der…», pàg. 74-79, 
fig. 131-136, pàg. 93-98, fig. 195-200, pàg. 126-137, 
fig. 333-341.
177. Zimmermann, Ladstätter, Wandmalerei in 
Ephesos…, 2010.

informació que ens ofereix la resta d’ele-
ments decoratius de l’habitació 2; és el 
cas, per exemple, dels filets triples del 
plafó de la zona mitjana que pogueren 
enquadrar la figura de la musa Terpsí-
core i que ens portarien a una cronolo-
gia de mitjan segle i dC. 

Els filets triples són un dels motius 
característics que identifiquen clara-
ment una decoració del III estil pom-
peià i que resulta de l’evolució lògica 
que substitueix els traços d’enquadra-
ment bicroms de l’estil anterior.178 A 
diferència dels dobles, on s’acostumen a 
representar dues línies generalment jun-
tes, els filets triples d’aquest conjunt 
tanquen al seu interior una línia més 
gruixuda i de color diferent de les exte-
riors, generalment dues línies blanques 
que tanquen durant pràcticament tot el 
seu recorregut una de vermella, segons 
quin sigui el color de fons del plafó, 
groc en el nostre cas. En la classificació 
de F. L. Bastet i M. de Vos del III estil 
pompeià, l’última elabora un quadre 
amb una llista i esmenta com aquests 
motius apareixen a la fase II i es mante-
nen durant tota la seva evolució;179 en 
canvi, a diferència de les investigadores 
holandeses, A. Mostalac, basant-se en 
els exemples provincials com els del car-
rer de Farges (Lió), l’habitació 4 del 
carrer de Paul Deviolaine a Soisson, la 
Casa I d’Empúries, Badalona, València i 
els del passeig d’Echegaray i Caballero 
de Saragossa, anteriors també a l’últim 
quart del segle i aC,180 afirma que l’apa-
rición dels filets triples menors de 
0,5/1 cm d’amplada aproximadament es 
du a terme en la fase Ib i de manera 
precoç en la fase Ia, i fins i tot s’avança 
en l’última fase del II estil. Uns anys 
més tard, aquest mateix autor revisa tots 
els conjunts existents i observa que els 

178. Mostalac Carrillo, Guiral Pelegrín, 
«Preliminares sobre el…», pàg. 160.
179. Bastet, De Vos, Il terzo stile…, pàg. 135.
180. A. Mostalac Carrillo, «La pintura romana en 
España. Propuesta cronológica del Tercer Estilo», 
Anuario de la Universidad Internacional Sek, núm. 2, 
1996, pàg. 20.
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filets triples amb traç intermedi verd 
sobre el fons vermell del plafó són 
també característics a partir dels anys 
25-35 dC.181 En el nostre cas, l’amplada 
assolida entre els tres filets seria de 2 cm 
aproximadament, per la qual cosa o seria 
una excepció dins d’aquesta fase decora-
tiva, o més aviat ho podríem considerar 
un préstec del repertori decoratiu ante-
rior per part del IV estil eclèctic que, no 
obstant això, acostuma a substituir 
aquests filets triples per sanefes calades. 
Observem que aquest element, després 
d’arribar a les províncies, evoluciona cap 
a filets triples més amples, com es pot 
observar en una paret pintada d’un edi-
fici adossat a la muralla de Baelo Clau-
dia, on cal destacar filets triples 
d’enquadrament blancs amb interior 
verd sobre fons ocre i blancs amb inte-
rior vermell sobre fons negre respectiva-
ment,182 com també a la vila romana de 
Los Torrejones de Yecla (Múrcia).183 A 
Hispània conservem exemples amb 
aquests motius des de la primera meitat 
del segle i dC, a jaciments com Empú-
ries, Badalona, Celsa, València, Carta-
gena, Tiermes, Uxama o Pinos Puente, 

181. A. Mostalac Carrillo, «La pintura romana 
en Hispania de Augusto a Nerón». MM. 39, 1999, 
pàg. 183. Conservem un nombre considerable 
d’exemples amb filet intermedi o central de color 
blanc, violeta i aigua marina, flanquejat per dos filets 
blancs sobre fons monocrom, propis de l’època 
anterior al canvi d’era, com també exemples amb filet 
intermedi verd, l’origen dels quals es produeix en la 
fase Ib, al principi sobre fons monocrom negre i amb 
el pas a la fase Ic, sobre fons monocrom vermell, com 
es pot observar en la decoració de Magdalensberg 
anterior a l’època de Tiberi (H. Kenner, Die 
römischen Wandmalerien des Magdalensberges, 
Klagenfurt, 1985: làm. 11) o groc, com es pot veure a 
l’habitació 7 de la Casa de los Plintos d’Uxama 
(Sòria) (C. García, M. Sánchez, M. Burón, 
«Pinturas de la Casa de los Plintos de Uxama», a C. 
Guiral (ed.), Circulación de temas y sistemas 
decorativos en la pintura mural antigua (Actas del IX 
Congreso Internacional de la AIPMA. Zaragoza, 
2004), Zaragoza, 2007, 449-450, fig. 3).
182. M. L. Millán Salgado; M.C. Gómez Bueno, 
«Pinturas murales conservadas de la ciudad de Baelo 
Claudia». Almoraima, 39, 2009, pàg. 420, fig. 5. 
183. A. Fernández Díaz, «La pintura mural de la villa 
romana de los Torrejones (Yecla, Murcia), AnMurcia, 
15, 1999, pàg. 61-63, fig. 3-5.

fins al segle ii dC, és per això que els 
presents en aquesta Domus de Barcino 
es poden inserir fàcilment en un inter-
val cronològic de la segona meitat del 
segle i dC, com l’exemple de representa-
ció de Muses i Apol·lo de la Casa del 
Bisbe de Cadis.

Consideracions funcionals i 
simbòliques

Per establir la relació o vinculació exis-
tent entre la pintura i la funció de les 
habitacions d’aquesta domus, a més 
d’altres materials obtinguts, ha calgut 
l’anàlisi tècnica i estilística de la deco-
ració, l’estudi del tipus i la qualitat de 
la pintura, dels caràcters arquitectò-
nics i planimètrics de l’habitatge, com 
també la seva distribució.184 Però encara 
que tot això ens ajuda a interpretar la 
seva comesa, és perillós pressuposar la 
funció d’una habitació amb la nostra 
percepció actual, perquè ja les fonts 
antigues ens indiquen que un mateix 
espai podia tenir una gran varietat de 
funcions. En aquest sentit, encara que 
l’estudi de la iconografia per establir la 
funció no és una aproximació objectiva, 
sí que podem considerar-ho com un 
acostament més,185 si sabem que aquesta 
funció pot canviar amb el pas del temps 
i segons les necessitats del propietari. 
En relació amb això, la Domus de Bar-

184. Wallace Hadrill, Houses and Society in Pompeii 
and Herculaneum. Princeton, 1994, pàg. 124, 166-167; 
F. Ghedini, «Per il riconoscimiento degli ambienti 
della casa: note di método», dins Basso, P. Ghedini, F. 
(ed.) Subterranee domus. Ambienti residenziali e di 
servicio nell ’edilizia privata romana, Verona, 2003, 
pàg. 116. 
185. D. Scagliarini, «Spazio e decorazione nella 
pittura pompeiana», Palladio, 24-26, 1974-1976, 
pàg. 3-44; Barbet, La peinture murale…, 1985; P. M. 
Allison, «The relationship between wall decoration 
and room-type in Pompeian houses: a cas study of the 
Casa della Caccia antica», Journal of Roman 
Archaeology, 5, 1992, pàg. 235-249; P. M. Allison, 
«How do we identify the use of space in Roman 
housing?», dins E. M. Moormann (ed.). Functional 
and spatial analysis of wall paintings. Leiden, 1993, 
pàg. 1-8.
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cino presenta una ocupació dilatada en 
el temps, diversos segles en els quals va 
poder canviar de propietari, la funció 
dels espais i fins i tot la seva morfo-
logia, com deriva de l’aixecament dels 
murs que compartimenten les habita-
cions 3 i 2 per l’oest. En el nostre cas, 
aquests canvis o la contínua evolució no 
només s’han documentat en les estruc-
tures constructives, sinó també deixen 
evidències reconeixibles en l’aparat 
decoratiu. La dificultat rau, tanmateix, 
en la impossibilitat d’analitzar la planta 
completa de l’habitatge, que impedeix 
interpretacions més fiables en referèn-
cia a la funció.

Com es comprova, la funció dels 
espais decorats és un dels aspectes més 
complexos per a la interpretació histò-
rica d’una domus,186 complexitat que 
deriva no solament del concepte mateix, 
sinó també de les escasses evidències 
materials documentades en l’àmbit pro-
vincial a diferència de les trobades a les 
ciutats campanes.187 Independentment 
d’aquests problemes, i a falta d’altres 
dades que ens puguin servir de suport,188 
l’aparat ornamental degué tenir un 
paper inqüestionable en l’edificació dels 
diferents espais,189 per això cal estu-
diar-lo. Els habitatges, i en especial la 
seva ornamentació, són un dels vehicles 
per expressar la riquesa personal i l’esta-
tus politicosocial del propietari.190 
A partir d’això, hem intentat crear unes 

186. E. M. Moormann (ed.), Functional and Spatial 
Analysis of Wall Painting, BABesch, Amsterdam,  
1993.
187. P. M. Allison, Pompeian Household. An analysis of 
the Material Culture, California, 2004.
188. F. Ghedini, «Per il riconoscimiento…», 
pàg. 113-121.
189. A. Wallace-Hadrill, «The social structure of 
the Roman house», IBSR, 56, 1988, pàg. 43-97; 
Allison, Pompeian Household. An…, pàg. 12; I. 
Bragantini, «Problemi di pittura romana», AION 
ARchSTAnt, 2 (n.s.), 1995, pàg. 175-197.
190. Als edificis públics, la pintura mural pot arribar 
a expressar funcions ètiques, ideològiques i 
propagandístiques, mentre que als privats es reserva més 
una funció de plaer, tot i que no s’ha de descartar que 
algunes habitacions intentin també oferir una funció 
de propaganda del seu propietari.

claus basades en la combinació de les 
dades que tenim: anàlisi de la pintura 
mural en relació amb l’estudi de la posi-
ció de l’espai dins de l’habitatge, la 
metrologia,191 la seva morfologia en 
planta, les restes materials trobades i 
allò que les fonts antigues ens transme-
ten sobre els conceptes d’intimitat o de 
representació que tenien els romans.

La investigació espanyola, a diferèn-
cia d’altres països,192 no ha aprofundit 
gaire en aquest tema, com es percep 
de l’escassesa de publicacions;193 en 
canvi, els darrers anys, l’increment del 
nombre d’habitatges la planimetria 
dels quals s’ha conservat casi intacta194 
ha permès avançar en aquest sentit. 
En relació amb això ens podem fona-
mentar en alguns resultats obtinguts 
en altres estudis que ens han permès 
observar aquest fenomen:195 decoració 
molt acurada i composicions de quali-
tat per a estances de primer ordre, com 

191. Cal anar amb compte amb l’ús dels conceptes i les 
recomanacions de Vitruvi, perquè els detalls sobre les 
dimensions dels diferents espais de l’habitatge que 
ofereix mostren el seu interès per la simetria i les 
proporcions però no tenim altres restes materials 
(P. M. Allison, «Using the Material and Written 
sources: turn of the millennium Approaches to Roman 
Domestic Space», AJA, 105.2, 2001, pàg. 183).
192. Allison, «The relationship between…», 
pàg. 235-249; Allison, «How do we identify…»,  
1993; Allison, «The parts and functions of the  
house», dins J. J. Dobbins, P. Foss (ed.), The World of 
Pompeii, Routledge, London and New York, 2007, 
pàg. 269-278.
193. Llevat del treball per a l’època republicana i 
altimperial d’A. Mostalac Carrillo, C. Guiral 
Pelegrín, «Influencias itálicas en los programas 
decorativos de cubicula y triclinia de época republicana 
y altoimperial en España: algunos ejemplos 
representativos», Espacio, tiempo y forma. Serie I, 
Prehistoria y Arqueología, 6, 1993, pàg. 365-392. 
194. Per a l’anàlisi dels espais domèstics hispans 
d’aquest sector de la Península i la seva funcionalitat, 
vegeu l’obra de P. Uribe Agudo (P. Uribe, La edilicia 
doméstica urbana romana en el nordeste de la Península 
Ibérica (siglos i a.C. - iii d.C.), Zaragoza, Inédita, 
2003; Uribe, «Los espacios reservados (cubicula) en 
las viviendas romanas urbanas del cuadrante nordeste 
de la península Ibérica», Saldvie, 7, 2007, 
pàg. 93-110.
195. Allison, «The relationship between…», 
pàg. 235-249.
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poden ser els tablina, oeci o triclinis;196 
decoració més senzilla, menys acurada 
i exclusivament de caràcter lineal i/o 
geomètrica per a passadissos,197 deam-
bulatoris i corredors,198 com també per 

196. Habitació 11 de la Domus de Salvius, habitació 
del gran opus sectile del carrer de Saura, triclini i 
possible oecus/tablinum de la denominada Casa de la 
Fortuna. Per a aquesta última, s’han analitzat els 
contextos a aquest efecte ( J. Bermejo, A. Quevedo 
Sánchez, «Fortuna domus (Carthago Noua, Cartagena, 
Spain): archaeological analysis of household activities 
in a Hispano-roman coloniae», American Journal of 
Archaeology, 2014), amb importants resultats que 
aporten llum sobre l’adscripció funcional de cadascun 
dels seus espais.
197. A. Fernández Díaz, «El programa pictórico 
de la Casa de la Fortuna», dins E. Ruiz Valderas 
(coord.), La casa romana en Carthago Nova, 2001, 
pàg. 85-130; Fernández Díaz, La pintura mural 
romana…, 2008.
198. Per a la Domus de la Gorgona/Medusa de 
Carthago Noua, vegeu A. Fernández Díaz, L. Suárez 
Escribano, «La Gorgona/Medusa en el pavimento de 
la ciudad de Carthago Noua», AnMurcia, 22, 2006, 
pàg. 73-108.

a estances de segon ordre;199 i decora-
ció de natura morta pròpia, entre altres 
temes, dels triclinis.200 

En aquest sentit, per a la Domus 
d’Avinyó, i tenint en compte les difi-
cultats del tema d’anàlisi i del que s’ha 
conservat de l’habitatge, es poden fer 
algunes consideracions sobre la funcio-
nalitat dels espais, especialment a través 
de la iconografia representada en aques-
tes habitacions 2 i 3, i tenint en compte 
la validesa de la presència dels mites 
en el context domèstic com a reflex de 
les particularitats socials del propietari 
o com a forma de representació social i 
exhibició del seu estatus.201

Pel que fa a l’habitació 3, tot i que 
pavimentada amb un simple opus signi-
num, mostra una composició i uns 
motius decoratius pictòrics propis d’una 
estança de primer ordre. Tot i que sabem 
que els sòcols pigallats s’han adscrit en 
algunes ocasions a estances de caràcter 
secundari dins de l’organització de l’ha-
bitatge, la seva execució i l’acompanya-
ment amb altres elements decoratius, 
com les sanefes calades i els canelobres 
als plafons i interplafons de la zona mit-
jana, com també la decoració figurada 
amb el rapte de Ganimedes, descarten 
aquesta possibilitat (figura 27). En 
aquest sentit, les taques o esquitxades 
atestades en alguns exemples peninsulars 
decorant habitacions d’extraordinària 
importància, com l’oecus triclinar de la 
Casa dels Dofins a Celsa,202 i la presència 
d’un esquema compositiu de sostre una 

199. F. Fernández Matallana, J. A. Zapata Parra, 
M. Nadal Sánchez, «Excavación arqueológica en el 
solar de la calle Mayor esquina calle Medieras de 
Cartagena», dins XVIII Jornadas de Patrimonio Histórico 
Cultural. Intervenciones en el Patrimonio arquitectónico, 
arqueológico y etnográfico de la Región de Murcia, Murcia, 
2007, pàg. 141-149. 
200. A. Fernández Díaz, La pintura mural romana…, 
pàg. 158-162, fig. 24, pàg. 265-268.
201. A. Wallace Hadrill, Houses and Society…, 
pàg. 166-167.
202. M. Beltrán, A. Mostalac Carrillo, J. A. 
Lasheras Corruchaga, Colonia Victrix Iulia Lepida 
Celsa (Velilla de Ebro, Zaragoza). I. La arquitectura de la 
Casa de los Delf ines, Zaragoza, 1984.

Figura 27. Placa 
amb la representació 
d’un interplafó amb 
canelobre vegetal de 
l’espai 4B de la domus.

Foto: L. suárez escribano
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mica similar en el triclini de la domus 
del carrer d’Añón de Saragossa,203 tots 
dos al nord-est peninsular, no s’ha de 
considerar una coincidència casual, ja 
que l’exemple de Barcino pot correspon-
dre a una funció si no similar, ja que 
l’habitació 2, con tigua a aquesta, té un 
paviment d’opus tessellatum la composi-
ció del qual sí que sembla ser la pròpia 
d’un triclini,204 sí que és igualment 
important. Si ens fixem en la representa-
ció de raptes que es troben en mosaic, és 
el cas del mosaic de la Casa d’Hylas a 
Italica de la segona meitat del 
segle ii dC, que podria estar ubicat en 
un cubiculum lleugerament rectangular 
del peristil oest.205 Aquesta última 
podria ser la funció de la nostra estança, 
de descans i recepció d’aquells convidats 
que tenien més vinculació amb el pro-
pietari de l’habitatge.206 En època 
imperial, les estances privades de la casa 
adquireixen un gran desenvolupament 
arquitectònic,207 per la qual cosa el cubi-
culum podria ser un espai que, alhora que 
garantia la privacitat de l’amo, també 
podria admetre l’assistència de determi-
nades persones.208

D’altra banda, la composició del sos-
tre té un obligat punt focal de lectura 
central, per tant, si ens atenim a l’anàlisi 
iconogràfica que defensa P. Zanker, com 
a model de comportament, expressió 
de la cultura del dominus, identificació, 
etc…,209 encara que aquest mite pre-

203. Mostalac, Beltrán, Corral, «La decoración 
pictórica…», 2007.
204. R. Ling, «The decoration of Roman Triclinia», 
dins Wine and society in Republican and Imperial Rome, In 
vino veritas, Oxford, 1995, pàg. 239-251.
205. Mañas Romero, «El mosaico italicense…», pàg. 53.
206. Romizzi, Programmi decorativi di III…, pàg. 117.
207. K. M. D. Dunbabin, «The use of private space», 
dins X. Dupré (coord.), La ciutat en el món romà (Actes 
XIV Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica. 
Tarragona, 1993), Tarragona, 1994, pàg. 171.
208. P. A. Fernández Vega, La casa romana, Madrid, 
1999, pàg. 344.
209. P. Zanker, «Mithenbilder im Haus», dins R. F. 
Doter, E. M. Moormann (ed.), Proceedings of the XVth 
International Congress of Classical Archaeology (Atti 
Convegno Amsterdam, 1998), Amsterdam, 1999, 
pàg. 40-48.

senta nombroses interpretacions, el que 
demostra és que és molt més ric que 
una simple representació.210 Aquest, 
tal com apareix representat aquí, prové 
d’un model hel·lenístic i romà en el 
qual Zeus ja no apareix com a tal, sinó 
com una àguila, cosa que comporta 
que només qui coneix el mite és capaç 
d’interpretar-lo. Igualment, de la lectura 
de la Història de Roma de Titus Livi es 
dedueix que la gorra frígia que porta 
Ganimedes és símbol de llibertat, ja que 
un esclau passava a ser llibert en impo-
sar-li aquest tipus de gorra,211 i això, 
igualment, ens podria oferir una pista 
sobre la condició social del propietari 
de l’habitatge, i encara més si fem una 
lectura simbòlica del mite, la validesa 
semàntica del qual estaria lligada al 
context històric cultural. Independent-
ment del seu significat, la seva presència 
en aquesta habitació reflecteix la impor-
tant cultura literària del seu propietari, 
una cosa que en pintura s’observa espe-
cialment des de mitjan segle i dC,212 
i que permet acostar-nos a l’univers 
mental dels que hi vivien i ens ajuda a 
esbrinar quin és el seu paper i significat 
en la decoració domèstica.213 Tanmateix, 
la reproducció d’aquest tema literari, 
amb una important tradició artística 
en altres suports, no és gaire utilitzada 
en pintura i en l’àmbit domèstic, ja que 
a Pompeia, per exemple, i a diferència 
d’altres mites, només trobem set repre-

210. E. Wolff, «Quelques interprétations antiques et 
médiévales du mythe de Ganymède», dins V. Gély 
(dir.), Ganymède ou l ’échanson. Rapt, ravissement et ivresse 
poétique, Paris, 2008, pàg. 85-93.
211. Tito Livio, Historia de Roma desde su fundación 
XXXIV, 6, edició de J. A. Villar Vidal. Ed. Gredos, 
Madrid, 1993.
212. M. Croisille, Poésie et art f iguré de Néron aux 
Flaviens. Recherches sur l´iconographie et la correspondance 
des arts à l´époque imperiale, Col. Latomus 179, Bruxelles, 
1982.
213. S. Vendito, L’immagine e il contesto. Scelte 
iconografiche, funcione e fruizione del mito nel mondo 
romano tra sfera domestica e funeraria, Dottorato di 
richerca, Napoli, 2006-2007. Edició digital, 2008, 
pàg. 5.
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sentacions d’aquest,214 i sense la figura 
de Zeus metamorfosat. Tot això indica 
la singularitat de la seva presència a la 
Domus d’Avinyó, així com la importàn-
cia que s’ha donat a aquest espai. 

Respecte a l’habitació 2, la presència 
de massissos vegetals combinats amb 
elements arquitectònics al sòcol s’adscriu 
sobretot a espais oberts, i només una 
desena part aproximadament del total, a 
espais tancats; no obstant això, i sobre la 
base del seu paviment, hem de pensar en 
aquesta última opció en la seva adscrip-
ció funcional. P. Grimal afirma que, al 
principi, amb aquest gènere s’intentava 
crear la il·lusió d’un jardí pintat més 
enllà del mur, entre arquitectures fictí-
cies o no, però amb el temps s’hi intro-
dueixen elements pròpiament pictòrics, 
de manera que allò que era una perspec-
tiva o insinuació de jardí dona pas a un 
simbolisme més complex (figura 28).215 

214. L. Romizzi, Programmi decorativi di III e IV stile a 
Pompei: un’analisi sociologica ed iconológica, Napoli, 2006, 
pàg. 101, 203-204.
215. P. Grimal, Les jardins romains. Paris, 1969, 
pàg. 233-249.

En el nostre cas, la representació dels 
motius arquitectònics, disposats orde-
nadament però de manera aïllada en els 
compartiments estrets, sembla repre-
sentar la substitució d’un jardí real per 
una habitació probablement tancada. Si, 
a més, tenim en compte que les escenes 
de jardí són expressió d’una vida regu-
lada i d’una evocació de la felicitat que 
s’adapta sense problema a l’atmosfera de 
la divinitat,216 com podria resultar de la 
seva combinació amb la representació 
damunt d’aquest sòcol de la iconografia 
de les Muses,217 potser acompanyades 
per Apol·lo, ens podríem trobar, segons 
els exemples campans i les dimensions 
de l’espai, davant d’una de les estances 
de representació de l’habitatge, un tricli-
ni,218 atès que aquestes recorden l’ano-
menat otium intel·lectual, de la música 
i l’art, ja present al III estil pompeià, i 
que el IV estil de la pintura neroniano-
flàvia recull i representa com el bagatge 
cultural del propietari.219 Amb la repre-
sentació de la musa Terpsícore, ens tro-
baríem davant d’un espai on s’ha volgut 
ressaltar la bellesa de la naturalesa i la 
cultura, potser un lloc on es degueren 
desenvolupar reunions dedicades a la 
discussió d’obres literàries i d’art, com 
han considerat alguns autors després 
dels estudis fets en aquest sentit a la 
Casa del Menandro (I 10, 4) de Pom-
peia i a la Casa de les Muses d’Òstia,220 

216. W. J. T. Peters, E. M. Moormann, et alii, La casa 
di Marcus Lucretius Fronto a Pompei e le sue pitture, 
Amsterdam, 1993, pàg. 227.
217. Si tenim això en consideració, el seu origen 
naturalista, amb nimfes de les aigües i muntanyes, 
mostra l’adequació entre el sòcol i la zona mitjana de 
la paret. 
218. La representació de muses és més pròpia del IV 
estil, i d’estances com els triclinis (Casa del Menandro, 
Casa dels Amants, Casa di M. Epidio Rufo i Casa del 
Ristorante), tablina, oeci o exedrae, como es dedueix dels 
treballs de Moormann, «Le Muse a…, 1997, 
pàg. 100-101 i Romizzi, Programmi decorativi di III e 
IV…, pàg. 145-146 i pàg. 148-149.
219. Romizzi, Programmi decorativi di III e IV…, 
pàg. 113-115.
220. J. R. Clarke, The Houses of Roman Italy, 100 
BC-AD 250: Ritual, Space and Decoration, University of 
California Press, 1991, pàg. 182.

Figura 28. Fragments 
que representen un 
esquema de relació 
contínua propi d’una 
zona superior o sostre 
de l’espai 4B. 

Foto i disseny: L. 
suárez Fernández. 
Assessorament: A. 
Fernández Díaz
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i que podrien demostrar l’interès cul-
tural del propietari de l’habitatge;221 no 
obstant això, l’existència d’altres estances 
pompeianes que no s’acollirien a les 
normes vitrubianes, ni documentaven 
el mobiliari apropiat, fa que no puguem 
descartar altres funcions possibles per a 
una decoració de caràcter popular, con 
una funcionalitat exclusivament deco-
rativa.222 Independentment de la relació 
entre l’espai, la decoració i la funció, 
sembla evident que aquestes estances 
correspondrien a la zona pública o 
semipública,223 i que els propietaris de 
les cases que mostraven aquesta deco-
ració, en pintura mural o en algun altre 
tipus de suport, probablement van voler 
demostrar que tenien accés a la cul-
tura, una cosa que no tots podien dir.224 
D’aquí ve que la relació amb aquestes 
muses impliqués cert estatus o reconei-
xement social.

Conclusions

La decoració pictòrica de la Domus 
d’Avinyó, malgrat l’estat de conservació 
d’alguns conjunts, és una de les més 
interessants d’Hispània, no només per la 
qualitat tècnica, compositiva i cromà-
tica, sinó per la presència d’una moda 
decorativa, la del IV estil pompeià i l’es-
til provincial,225 que no estan tan docu-

221. Moormann, La pittura parietale como…, pàg. 30. 
222. Moormann, «Le Muse a…, 1997, pàg. 99.
223. Fins al moment, només les Muses de la Hanghaus 
d’Èfes es corresponen possiblement a espais privats. 
Vegeu Zimmermann, Ladstätter, Wandmalerei in 
Ephesos…, 2010. 
224. La presència de la musa Terpsícore amb un adorn 
de cap amb plomes, les de les Pièrides, mostra el gran 
coneixement que sobre cultura mitològica podia tenir el 
propietari, ja que encara que a través dels atributs de les 
Muses aquestes es reconeixien fàcilment, no tothom 
coneixia aquest episodi. Vegeu Ovidi, Les metamorfosis V, 
294-317 i 663-678.
225. La restitució hipotètica de les estances, provisional 
pel que fa a les mides, no arriba a ser completa perquè 
només conservem un 20% del total de la decoració 
pictòrica. No obstant això, l’anàlisi estilística i 
comparativa de les pintures mostra una organització que 
remet a aquesta cronologia.

mentades en la pintura de Barcelona i 
que mostra un moment d’intensa activi-
tat edilícia i pictòrica a Barcino després 
de la fundació de la ciutat en època 
Augusta i al llarg de les dues primeres 
centúries. Probablement, es tracta d’una 
decoració desenvolupada per un taller 
itàlic que continua copiant models de la 
metròpoli o de tallers locals que encara 
no se n’han allunyat gaire, però que ja 
està incorporant el vocabulari que, a 
partir de l’època flàvia i durant tot el 
segle ii dC serà el que predomini a les 
províncies romanes.226 Aquest degué 
conèixer perfectament el que s’estava 
fent a la península Itàlica i també a His-
pània pels paral·lels localitzats que, jun-
tament amb la factura fina i de traços 
perfectament marcats en la decoració 
figurada de totes dues estances, demos-
tra la presència d’un pictor imaginarius 
de gran qualitat i especialització, que 
hauria estat contractat pel propietari de 
l’habitatge per la seva capacitat en l’exe-
cució de temes de gran complexitat i 
d’inspiració clarament itàlica que, 
igualment, implementen el coneixe-
ment sobre la posició social, econòmica 
i cultural del propietari de l’habitatge, 
un membre altament preparat de la 
societat romana de Barcino, que es 
presta a rebre i transmetre a la provín-
cia la moda artística de l’urbs. En rela-
ció amb això darrer, ha estat important 
la troballa d’un grafit en cursiva localit-
zat sobre el fons vermell d’un fragment 
procedent possiblement d’un dels pla-
fons vermells de la zona mitjana de 
l’habitació 3 o de la façana de l’habi-
tatge, que podria correspondre a la pri-
mera meitat del segle ii dC i que 
mostra el nom d’un personatge que 
apareix vàries vegades a l’epigrafia de 
la ciutat.227

226. H. Eristov, «Les peintures murales provinciales 
d’époque flavienne», Pictores per Provincias, Cahiers 
d ’Archéologie Romande, 43, Avenches, 1987,  
pàg. 45-55.
227. En relació amb aquest grafit, vegeu el capítol que 
hi està dedicat en aquest mateix volum.
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L’ocupació de les estructures romanes 
que s’insereixen en aquest solar comença 
en època altimperial i perduren fins a 
l’època tardoromana;228 en canvi, les 
composicions analitzades es correspo-
nen amb la seva fase constructiva més 
important, probablement la d’un perí-
ode intermedi entre totes dues, amb una 
sèrie d’ornaments de policromia rica i 
viva, remarcada per la utilització d’imi-
tacions de marbre pigallat i massissos 
vegetals a la zona inferior de la paret, 
d’alternança del vermell, el groc i el 
negre a la zona mitjana, amb canelobres 
i sanefes calades d’execució acurada 
enquadrant els plafons uniformes,229 així 
com de decoració romboïdal inscrita en 
una xarxa de quadrilàters al sostre. 
Volem insistir que, llevat de les sanefes 
calades, la cronologia d’alguns dels 
ornaments del repertori decoratiu des-
crit i analitzat és de gran amplitud, cosa 
que ens impedeix precisar més l’interval 
cronològic de la segona meitat del 
segle i - mitjan segle ii dC. No obstant 
això, la inexistència fins al moment de 
representacions amb el rapte de Gani-
medes en pintura mural a la Península, 
així com les poques muses i la seva pre-
sència a partir del segle ii d’exemplars 

228. La major part de les composicions que es 
conserven del que queda de la domus correspon a 
períodes clarament definits: el primer, sota la 
decoració actual del mur oest de l’habitació 3, per 
tant, no en podem descriure la composició ni indicar-
ne la cronologia; el segon, actualment in situ i 
esfondrat a l’habitació 3 i 2, corresponent a un interval 
cronològic que oscil·la entre la segona meitat del segle 
i dC i mitjan segle ii dC, amb una composició i una 
sèrie d’ornaments típics del IV estil pompeià i de 
l’estil denominat provincial; el tercer, pertanyent a 
una cronologia que podria abastar tot el segle ii dC i 
fins i tot inicis del iii dC, es correspon amb la 
composició de relació contínua de l’espai 4B; i l’últim, 
corresponent a l’època baiximperial, està compost 
probablement per un conjunt nombrós de fragments 
de fons blanc o fons vermellós de molt mala qualitat, 
alguns emblanquinats, potser a causa d’una reparació 
una mica pobra.
229. V. Guichard, B. Guineau, Peintures murales de 
Stabies; étude des couleurs et résultats d ’analyses. Bilans et 
perspectives, dins Étude des pigments: Histoire et 
Archéologie, École pratique des hautes études, IVª 
Section, Paris, 1987.

en mosaic, ens podrien aproximar una 
mica més a la seva cronologia.

Els conjunts pictòrics analitzats 
mostren una de les cinc representacions 
de muses existents a la península Ibè-
rica, com també l’única representació 
iconogràfica en pintura del rapte de 
Ganimedes fins al moment. La inexis-
tència d’aquest tipus de manifestacions 
pictòriques de caràcter mitològic, a dife-
rència de la seva aparició en altres tipus 
de suports, com els paviments, l’escul-
tura o en relleus, confereixen a aquesta 
domus un caràcter definitivament 
excepcional. De la mateixa manera, si 
tenim en compte els estudis desenvo-
lupats a la ciutat de Pompeia,230 sabem 
que la major part de quadres mitològics 
provenen dels triclinis i dels cubicula, en 
menor grau dels oeci, tablina i peristylia, 
i més escassament dels atria, alae i exe-
drae; per això, si valorem que l’esquema 
del paviment de l’estança 2 sembla 
correspondre al d’una estança triclinar, 
l’habitació 3 ha de ser un cubiculum, 
espai per al qual semblen estar reserva-
des les escenes de raptes als mosaics.231

No sabem amb exactitud el signi-
ficat que es desprèn de les representa-
cions figurades, però sabem que aquest 
degué dependre de la importància dels 
personatges representats i de l’elec-
ció del moment representat, variables 
que degueren canviar segons l’època 
i els contextos socioculturals; ara bé, 
tot això degué estar relacionat amb 
la necessitat d’autorepresentació del 
propietari, de mostrar els seus valors i 
aspiracions.232 

230. Romizzi, Programmi decorativi di III…, pàg. 82.
231. S. Muth, Erleben von Raum - Leben im Raum. Zur 
funktion Mythologischer mosaikbilder in der römisch-
Kaiserzeitlichen Wonharchitektur, Heidelberg, 1998, 
pàg. 122-126.
232. I. Bragantini, «Problemi di pittura…», 
pàg. 175-197; Bragantini, «Una pittura senza maestri. 
La produzione della pittura parietale romana», Journal of 
Roman Archaeology 17, 2004, pàg. 131-145; A. 
Coralini, Hercules domesticus. Immagini di Ercole nelle 
case romane della regione vesuviana (I secolo a.C. - 
79 d.C.), Napoli, 2001, pàg. 17.
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Com podem observar, el conjunt 
pictòric d’Avinyó no significa només 
una millora en el coneixement de l’aparat 
decoratiu domèstic de l’època altimperial, 
sinó que va més enllà amb la constatació, 
a la península Ibèrica, dels canvis o la 
ruptura que es produeix en l’àmbit ico-
nogràfic en la societat romana entre

aquesta època i el període baiximperial, 
cosa que es confirma no solament en el 
terreny pictòric a la ciutat, sinó també en 
l’urbanístic, on es manifesta la reestruc-
turació i l’embelliment de les seves mura-
lles, així com noves construccions 
públiques i l’enriquiment d’alguns habi-
tatges amb espais de representació.233

233. A la ciutat s’observa una evolució ocupacional 
desigual: al nord-oest, la dimensió dels habitatges és més 
gran i perdura amb reformes internes però sense perdre 
la seva funció fins a l’època tardana; al sud-oest, el 
d’aquesta domus, no passa el mateix ja que són molt 
menors les dimensions de les insulae i, per tant, les dels 
habitatges. Encara que això no va en detriment de la 
qualitat de la seva decoració, sí que va poder alterar la 
seva funció, i el que durant els segles i i ii dC era una 
casa unifamiliar d’un ric propietari, a partir del segle iii 
potser va canviar la seva funció, tal com s’esdevé en 
aquesta mateixa ciutat o en altres d’hispanes. Vegeu J. 
Beltrán de Heredia, «Barcino, de colonia augustea a 
sede regia en época visigoda. Las transformaciones 
urbanas a la luz de las nuevas aportaciones de la 
arqueología», Arqueología, patrimonio y desarrollo urbano. 
Problemàtica y soluciones, 2010, pàg. 31-49.
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eLs GRAFits De LiciniUs i 
ALtRes GRAFits  De LA  
DoMUs D’AVinyó

es presenten una sèrie de grafits 
de caràcter textual incisos sobre 
les parets de la domus del carrer 
d’Avinyó. es tracta en la major part 
de traços ambigus, de grandària 
variada, molts d’ells sobreposats i 
malauradament incomprensibles, 
atesa la quasi nul·la identificació 
de les lletres. no obstant això, 
entre tots en destaca un, de mida 
inferior a la resta, que tant pel seu 
ductus com per la seva compren-
sibilitat en llatí ha permès identifi-
car el gentilici romà Licinius en 
genitiu seguit de l’inici d’una 
segona paraula trencada per la 
seva inicial s [---]. Aquest gentilici 
llatí té una significativa presència 
entre la població de la Barcino 
romana, especialment gràcies a la 
personalitat del llibert L. Licinius 
secundus, el totpoderós accensus 
(home de confiança) del tres 
vegades cònsol L. Licinius sura. 
D’altra banda, la condició de 
residència luxosa i distingida de la 
domus del carrer d’Avinyó dins del 
teixit urbà de la ciutat i la seva 
coincidència cronològica amb la 
paleografia romana del grafit 
permet proposar els Licinii com a 
probables propietaris d’aquesta 
magnífica domus, en concret L. 
Licinius secundus. La situació del 
grafit, a la part externa de la paret 
que afrontava al carrer, confirma 
la pràctica romana, ben documen-
tada a Pompeia, segons la qual, a 
manca de noms i números als 
carrers per a la correcta identifi-
cació de les cases, s’assenyalava 
les propietats amb grafits i altres 
elements indicadors.

Diana Gorostidi Pi
Universitat Rovira i Virgili  
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Los GRAFitos De LiciniUs y 
otRos GRAFitos De LA 
DoMUs De AVinyó 

se presentan una serie de grafitos 
de carácter textual incisos sobre las 
paredes de la domus de la calle de 
Avinyó. se trata, en su mayor parte, 
de trazos ambiguos, de tamaño va-
riado, muchos superpuestos y des-
graciadamente incomprensibles, 
dada la casi nula identificación de 
las letras. sin embargo, entre todos 
destaca uno, de tamaño inferior al 
resto, que tanto por su ductus como 
por su comprensibilidad en latín ha 
permitido identificar el gentilicio 
romano Licinius en genitivo seguido 
del inicio de una segunda palabra 
rota por su inicial s [---]. este gen-
tilicio latino tiene una significativa 
presencia entre la población de la 
Barcino romana, especialmente 
gracias a la personalidad del llibert 
L. Licinius secundus, el todopode-
roso accensus (hombre de confian-
za) del tres veces cónsul L. Licinius 
sura. Por otra parte, la condición de 
residencia lujosa y distinguida de la 
domus de la calle de Avinyó dentro 
del tejido urbano de la ciudad y 
su coincidencia cronológica con 
la paleografía romana del grafito 
permite proponer a los Licinio como 
probables propietarios de esta 
magnífica domus, en concreto a 
L. Licinius secundus. La situación 
del grafito, en la parte externa de 
la pared situada frente a la calle, 
confirma la práctica romana, bien 
documentada en Pompeya, según 
la cual, a falta de nombres y núme-
ros en las calles para la correcta 
identificación de las casas, se seña-
laba las propiedades con grafitos y 
otros elementos indicadores.

Diana Gorostidi Pi
Universitat Rovira i Virgili  
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

LiciniUs AnD otHeR GRAFFiti 
At tHe AVinyó DoMUs 

there is textual graffiti on the 
walls of the domus in Avinyó 
street. For the most part it 
consists of unclear strokes of 
varying size, many on top of each 
other and unfortunately incom-
prehensible as it is almost 
impossible to make out the 
letters. However, one stands out 
which is smaller than the others 
and whose ductus and compre-
hensibility in Latin has made it 
possible to identify the Roman 
Licinius demonym in the genitive 
followed by the start of a second 
word snapped off after its initial 
s [---]. this Latin demonym has a 
significant presence among the 
inhabitants of Roman Barcino, 
especially due to the personality 
of the freedman L. Licinius 
secundus, the all-powerful 
accensus (trusted man) of the 
three-time consul L. Licinius 
sura. Furthermore, the Avinyó 
street domus as a luxurious and 
distinguished residence in the 
city’s urban structure and its 
chronological coincidence with 
the graffiti’s Roman palaeography 
make it possible to suggest the 
Licinios as probable owners of 
this magnificent domus, specifi-
cally L. Licinius secundus. the 
graffiti’s location on the outside 
of the wall facing the street 
confirms the Roman practice, 
well documented in Pompeii, 
whereby in the absence of street 
names and numbers properties 
were indicated with graffiti and 
other signage so houses could be 
properly identified.

Diana Gorostidi Pi
Universitat Rovira i Virgili  
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
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elS gRAfItS de lIcInIUS I AltReS gRAfItS  
de lA doMUS d’AvInyó

Diana Gorostidi Pi

Els grafits: un hàbit epigràfic romà i 
quotidià

El costum d’escriure a les parets és molt 
antic, ja sigui amb les lletres pintades amb 
vermell, ocre o carbonet o directament 
gravades amb un punxó sobre la superfí-
cie. Pot sorprendre que parets decorades 
i pintades estiguessin plenes de gargots 
amb textos i dibuixos d’allò més variat, 
missatges de tota mena destinats a un 
consum potser efímer i personal el con-
tingut del qual avui, 2000 anys més tard, 
ens és ben proper o ben llunyà, depenent 
de la nostra capacitat d’entendre el con-
text en el qual van ser escrits. Tenen molt 
a veure amb la difusió de l’alfabetisme, 
amb l’aprenentatge de la lectura i l’escrip-
tura entre sectors de la societat que tradi-
cionalment no tenien accés a l’educació i 
la cultura: el coneixement de les lletres i 
la possibilitat d’exhibir aquesta capacitat 
formava part d’una nova expressió de 
la identitat individual, com és inscriure 
el nom propi de la mateixa persona que 
escriu dins del «mondo dell’ostentazione 
e della comunicazione».1 De fet, aquest 

1. Luca Canali, Guglielmo Cavallo, Graffiti latini. 
Scrivere sui muri a Roma antica, Milà, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 1998, pàg. 14-15.

tipus d’epigrafia mineur degué ser pro-
bablement molt més habitual i present 
—com les altres manifestacions escrites 
al món romà sobre pedra, ceràmica o 
metall— si no fos perquè generalment 
l’alçada conservada de les parets dels 
antics edificis d’època romana és escassa 
en la majoria dels jaciments arqueològics. 
Els grafits es troben sobre la fina capa 
d’enlluït que recobria la paret mateixa, 
l’estrat més superficial destinat a conser-
var la pintura mural de passadissos i habi-
tacions. Amb un estri punxant com el 
mateix stilus amb què escrivien sobre les 
tauletes encerades d’ús quotidià es podia 
gargotejar fàcilment sobre les parets de 
les cases privades, de les tavernes, dels 
banys públics i d’altres edificis públics de 
la ciutat. Qualsevol superfície dura era 
susceptible de ser inscrita, fins i tot, a les 
cases particulars (figura 1).

A la ciutat de Pompeia es descobrei-
xen milers de missatges relacionats amb 
la vida quotidiana social i domèstica, 
de diverses mans, incisos sense il·lació 
entre ells, moltes vegades sobreposats, 
amb grandàries diverses i diferents 
orientacions, sense tenir necessàriament 
el sentit ni la coherència habitual del 
textos públics, fossin oficials o privats, 
destinats a un públic general i sotmesos 
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Figura 1. Stefan 
Bakałowicz 
(1857-1947), At the 
Walls (1885). 

Foto: creative commons

als estàndards de composició formal i les 
fórmules pròpies dels tallers professio-
nals.2 Les qüestions d’aquests missatges 
s’entenien en el context del seu dia a dia, 
i moltes vegades resulten més propers 
a les pràctiques de la gent anònima que 
avui dia encara escriu a les parets dels 
espais públics. Hi llegim des d’anuncis 
o propaganda en general fins a petites 
composicions amb més o menys intenció 
poètica, a missatges de caràcter sexual, 
obscè i escatològic típics dels lavabos 
públics o dels ascensors, sempre portats 
per l’espontaneïtat i amb un caràcter 
immediat i efímer que comparteixen amb 
molts dels nostres actuals missatges de 
text transmesos gràcies als sistemes de 
comunicació moderns: des dels missat-
ges de correu electrònic fins als moderns 
missatges curts de l’era digital. A les 
parets de les antigues ciutats romanes era 
possible trobar des de la llista de pobles 
on se celebrava mercat, fins a caricatures, 

2. Giancarlo Susini, «Fabbrica del pensiero, grammatica 
della memoria», dins Giancarlo Susini, Epigraphica 
Dilapidata, Faenza, Fratelli Lega, 1997, pàg. 203.

llistes de comptes i xifres, anuncis, poesia 
improvisada o barroeries de tot tipus, 
des d’expressions divertides fins a jocs de 
paraules, invocacions, o els noms de la 
gent que hi vivia o hi passava.

Malgrat això, Pompeia és la gran 
excepció, tal com ho confirmen els 
volums dedicats específicament a aques-
tes inscripcions en el Corpus Inscrip-
tionum Latinarum (= CIL) procedents 
només de les ciutats de l’àrea vesuviana. 
Certament, la potència arqueològica 
conservada ha permès la conservació 
d’una riquesa de registres de la llengua no 
documentada en altres llocs de l’imperi, 
ni tan sols a la capital, Roma.3 De la seva 
presència freqüent a les parets de les cases 
romanes també fora d’Itàlia, sigui exem-
plar testimoni el catàleg de l’exposició Les 
murs murmurent, del 2008, sobre els gra-
fits domèstics de la Gàl·lia.4

Els grafits de la domus del carrer 
d’Avinyó

A les parets d’aquesta important casa de 
l’antiga Barcino s’ha individuat una sèrie 
de marques incises de les quals poques 
corresponen a caràcters alfabètics. La 
majoria són seqüències de lletres llegibles 
que caldria desambiguar i poc com-
prensibles, ateses la grandària i la forma 
irregular, i que es troben sobreposades i 
encreuades. No obstant això, en destaca 
una de característiques particulars: es 
tracta d’una seqüència en llatí incisa amb 
lletres més petites i homogènies que la 
resta que ha permès llegir el nom Licini, 
un gentilici molt ben documentat a l’epi-
grafia de la ciutat de Barcino (cf. infra). 
Tot i que les inscripcions segueixen un 
cert estil que permet identificar-les com a 
romanes, la paleografia de les inscripcions 
de paret, com en general els textos fets 

3. Canali, Cavallo, Graffiti latini. Scrivere…, 
pàg. 12-13.
4. Alix Barbet, Michel Fuchs, (ed.), Les murs 
murmurent: graffitis gallo-romains. Gollion, Infolio 
éditions, 2008. 
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Figura 2. Fragments 
d’una paret amb estuc 
vermell i grafits.

Foto: MUHBA H3-B-1

Figura 3. Fragments 
d’una paret amb estuc 
vermell i línies de text.

Foto: MUHBA H3-B-2

a mà alçada, sigui sobre parets o sobre 
altres tipus de suports susceptibles de ser 
inscrits, presenta característiques diver-
gents en la mesura que són productes 
individuals dictats per l’espontaneïtat. En 
aquest sentit, podem dir que hi ha tantes 
grafies com autors, i això determina les 
divergències respecte als models canònics 
que podem establir a partir dels corpora 
epigràfics de Pompeia, la Gàl·lia, Roma o 
qualsevol recull d’inscripcions en capital 
o minúscula cursiva romana. Es poden 
consultar aquests quadres comparatius en 
les diverses publicacions especialitzades,5 
un costum ja instaurat des de la publica-
ció dels grafits pompeians.6

Descriurem primer la resta dels gra-
fits trobats a la domus per finalitzar amb 
l’estudi del grafit de Licinius, per la seva 

5. cf. Markus Scholtz, Markus Reuter, Geritzt und 
Entziffert. Schriftzeugnisse der römischen 
Informationsgesellschaft. (Schriften des Limesmuseum 
Aalen, 57), Stuttgart, Theiss, 2004, pàg. 18.
6. CIL IV, pàg. 274; cf. Antonio Varone, Titulorum 
graphio exaratorum qui in C.I.L. vol. IV collecti sunt 
imagines I-II. Roma, L’Erma di Bretschneider, 2012.

importància i la transcendència de la 
seva identificació amb el propietari de la 
luxosa residència del carrer d’Avinyó.

1) AVI-03-H3-B-C26. Diversos frag-
ments de pintura vermella d’una paret. 
Es conserven dues línies de text amb 5/6 
i 2 lletres respectivament, d’una alçada 
variable entre els 5 i els 10 cm. Un frag-
ment independent conserva encara restes 
d’una lletra (figura 2).

[---]+IO+O+[---]
L+[---]

Sembla que el grafit acabi per la 
banda dreta. Podria ser que la primera 
fos una R (se’n conservaria el traç dia-
gonal inferior) i que l’última lletra fos 
una S. Un problema és la identificació 
de la quarta lletra, perquè a vegades les 
T es poden escriure com I, especialment 
amb el traç superior molt curt, però a la 
foto s’aprecia també un traç oblic quasi 
paral·lel que en alguns casos representa 
una P. Cal considerar, doncs, seqüències 
com OIO, OTO i OPO.

La segona línia està formada per una 
L i una lletra lleugerament corbada, però 
que no sembla correspondre a una O 
per la forma romboide a la línia supe-
rior. Potser es tracta d’una I. La lectura, 
doncs, podria ser:

[---]RIO+OS
LI[---]

Finalment, el fragment independent 
conserva mitja lletra de forma angulosa, 
probablement corresponent a una V o 
una O romboide.

2) AVI-03-H3-B-C22. Diversos frag-
ments de pintura vermella d’una paret. 
S’hi conserven almenys dues línies de 
text amb lletres d’alçada variable entre 
6 i 10 cm, de les quals només la primera 
sembla tenir una seqüència que es pugui 
reconèixer (figura 3).

+BIV++[---]
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Tot i la dificultat en la identificació 
de les lletres, sembla que es pot veure 
una b de panxa à gauche, típica de la 
minúscula cursiva romana, però que no 
correspon a la seqüència IV, més incisa 
en els caràcters capitals que la minúscula. 
La identificació de les lletres restants és 
molt dubtosa, especialment per la frag-
mentació dels textos.

El grafit de «Licini S[---]»

3) Fragment de pintura vermella amb 
set lletres incises d’entorn d’1 cm. El 
fragment d’estuc es trobava entre les res-
tes d’una de les parets externes de la casa 
que donava a l’interuallum, just a tocar 
de la muralla (figures 4 i 5).

LICINI S[---]

La resta dels traços superior i infe-
rior d’una L conviden a pensar en una 
inicial exageradament incisa i una mica 
desplaçada cap a baix respecte a la caixa 
de la resta de lletres. Tot i que pot sor-
prendre la diversitat de ductus de les I, la 
seqüència és ben comprensible gràcies a la 
paleografia: la N és molt clara i la S final, 
molt estilitzada; això ens confirma que 
la lletra emprada és del tipus de la capital 
cursiva romana generalment utilitzada en 
aquesta mena d’inscripcions en els segles i 
i ii dC, ben documentada, per exemple, a 
Pompeia, però també en altres indrets de 
l’imperi, incloent-hi grafits sobre instru-
mentum recuperats a Catalunya.7

LICINI (vac.) S[---]

La lectura permet identificar el gen-
tilici Licinius enunciat en genitiu; és a 
dir, es tractaria d’un grafit de propietat 
segons la pràctica de l’objecte parlant: 

7. cf. Georges Fabre, Marc Mayer, Isabel Rodà, 
Inscriptions romaines de Catalogne, V. Suppléments aux 
volumes I-IV et Instrumentum Inscriptum, París, Diffusion 
de Boccard, 2002, V, passim; Diana Gorostidi, Ager 
Tarraconensis 3. Les inscripcions romanes (Documenta, 
16), Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
2010, pàg. 98-126.

«sóc de Licini». Malgrat que aquesta fór-
mula sigui molt més habitual en objectes 
mobles (gots i ceràmica de taula), també 
està documentada en grafits de parets. 
L’espai entre aquest nom i l’última lletra 
conservada, una S, permet suposar una 
segona paraula. Una primera proposta 
seria llegir «Licini s[um», que en context 
parietal troba un únic paral·lel en un 
grafit de Pompeia, on explica la propie-
tat de la casa d’algú anomenat Iunius: 
«M(arci) Iuni insula sum» (CIL IV, 
4429). No obstant això, el significat més 
adient és aquell que identifica el propie-
tari de la domus, una possibilitat molt 
ben documentada igualment a Pompeia, 
on els paral·lels són molt clarificadors. 
Per exemple, a la Via dels Augustali (IX, 
III, 19) es llegeix «hic domus Papiriu 
Sabinium» (CIL IV, 5065), «aquesta és 
la Casa de Papiri Sabí». El text presenta 
la forma del nom en genitiu segons la 
inflexió grega (u = ou), afegida la -m 
incorrectament en el cas de Sabinium 
per ultracorrecció de la pèrdua d’aquesta 
consonant en posició final de paraula. 
El grafit es trobava a la part posterior de 
la casa, en una zona propera a l’escala 
que portava al pis de dalt.8 

Una altra forma utilitzada a l’antiga 
Pompeia per indicar la propietat d’una 
casa la trobem justament al costat de la 
porta d’entrada d’una altra domus 
(I, x, 3). Es tracta d’una petita tabula 
ansata de bronze amb el text «L(uci) Satri 
Rufi / evocati Aug(usti) / a commen-
tar(iis)».9 La redacció del text en genitiu 
implica la seva funció com a indicador de 
propietat de la casa.10 En aquest sentit, 
també a Pompeia s’ha conservat un altre 
text de característiques similars però incís 
directament en una de les parets de la 

8. Vincent Hunink, Felice è questo luogo. 1000 graffiti 
pompeiani, Roma, Apeiron, 2013, n. 865.
9. Notizie degli Scavi di Antichità. Roma, Accademia 
Nazionale dei Lincei, 1933, pàg. 322-323, n. 358.
10. Rebecca Benefiel, «Rome in Pompeii: Wall 
Inscriptions and GIS», dins Francisca Feraudi-
Gruenais (ed.), Latin on Stone Epigraphic Research and 
Electronic Archives. Lanham, Lexington Books (Rowman 
& Littlefield), 2010, pàg. 59.
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Figura 4. Fragment de 
pintura mural amb set 
lletres incises.

Foto: MUHBA H4B-c-01

Figura 5. Calc del 
grafit de Licinius 
(D.  Gorostidi).

casa amb el text «Hic domus Papiriu 
Sabinium» (CIL IV 5065). A partir de 
l’existència d’aquest tipus de textos en 
genitiu indicatius de propietat —tant la 
tabula ansata com el grafit incís de Papi-
rius Sabinus—, un dels grans estudiosos 
dels grafits pompeians, M. Della Corte, 
va deduir l’existència de cartells indica-
dors dels propietaris de les cases, potser 
realitzats amb materials peribles com la 
fusta.11 En aquest sentit va ser interpretat 
un altre grafit amb el text fragmentari 
«[---]m domús» (CIL IV, 7362), trobat 
en una de les estances de l’esplèndida 
Casa del Menandro, on gràcies a diversos 
retrobaments, entre ells un anell de plata 
amb el nom de Quintus Poppaeus i un 
signaculum de bronze de Potitus Poppaeus 
Sabinus (CIL X, 8058, 71), es van poder 
identificar els últims propietaris abans del 

11. Matteo Della Corte, Case ed Abitanti di Pompei, 
Napoli, Faustino Fiorentino, 1965, pàg. 306.
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terratrèmol del 79 dC. D’aquí la proposta 
de lectura feta en el seu moment per l’edi-
tor del CIL IV de llegir «[Poppaeoru]m 
domús»: la casa de la poderosa gens 
Poppaea, la família de Popea Sabina que 
fou l’emperadriu esposa de Neró. Aquesta 
interpretació ha estat acceptada per la 
majoria dels estudiosos,12 tot i la presèn-
cia d’altres grafits que apuntarien cap a 
altres personatges.13 Finalment, també a 
Pompeia trobem l’expressió hic habitat 
referida a persones, que indica precisa-
ment això, que hi vivien, en fossin o no 
propietàries: «Circinaeus hic habitat» 
(CIL IV, 7037); «Ae[mili]us Celer hic 
habitat» (CIL IV, 3794).

Conclusió: la Domus de Licinius 
Secundus (?)

En el cas que ens ocupa, la seqüència 
«Licini s[---]» remet a una de les famí-
lies més presents a la ciutat, la Licinia, 
i en concret a un dels personatges més 
destacats de la Barcino del segle ii dC: 
L. Licinius Secundus,14 el llibert i accen-
sus del tres vegades cònsol L. Licinius 
Sura (93, 102 i 107 dC) i sevir augustal 
(ministre del culte imperial de rang 
llibert) a Barcino i Tarraco, tal com ens 
ho recorden els més de vint pedestals 
honorífics conservats a Barcino i el seu 
territori; un rècord sense parangó atesa la 
seva condició d’exesclau.15 

12. Penelope M. Allison, The Insula of the Menander in 
Pompeii vol III: The Finds, a Contextual Study, Clarendon 
Press, Oxford, 2006, pàg. 333-334.
13. El nom M. Iunius es troba també en una de les 
cambres privades principals de la casa, cf. Antonio 
Varone, «Gli abitanti della casa», dins Grette Stefani 
(ed.), Menander, La Casa del Menandro di Pompei, 
Milano, Electa, pàg. 51.
14. Isabel Rodà, «Lucius Licinius Secundus, liberto de 
Lucius Licinius Sura», Pyrenae, 6 (1970), pàg. 167-183; 
Georges Fabre, Marc Mayer, Isabel Rodà, Inscriptions 
romaines de Catalogne, IV. Barcino, París, Diffusion de 
Boccard, 1997, pàg. 163-165.
15. Géza Alföldy, Nueva historia social de Roma (versión 
española de la 4ª edición alemana, completamente revisada y 
actualizada). Traducción de J. M. Abascal. Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, 2012, 193-194.

En aquest context, la domus del car-
rer d’Avinyó respon al tipus de residència 
luxosa i significativament emplaçada al 
bell mig de la ciutat, molt escaient a un 
personatge de categoria i reconeixement 
ciutadà com Secundus. D’acord amb 
això, és possible proposar per a la inter-
pretació del grafit la lectura:

Licini S[ecundi (sc. domus)]

Tot i ser un llibert, aquest perso-
natge representa un cas excepcional en 
tot l’imperi romà i la culminació de la 
trajectòria d’un home amb fortuna i èxit 
dins de les estructures socials romanes. 
La seva posició com a mà dreta del tres 
vegades cònsol li conferia uns privilegis 
als quals no eren immunes ciutadans 
particulars de les ciutats més importants 
com eren Tarraco i Barcino, que el van 
incloure entre l’elit local com a membre 
del prestigiós col·legi dels Augustals,16 
sinó també d’altres comunitats com Auso 
(Vic, IRC IV, 83)17 i Iamo (Ciutadella, 
Menorca, IRC IV, 89), que van enviar a 
Barcino els seus respectius homenatges 
a Secundus. Magistrats de la colònia, 
altres col·legues augustals, col·legis pro-
fessionals o persones a títol particular 
mostren la seva afecció al personatge en 
la sèrie epigràfica més llarga dedicada 
a un sol personatge en una mateixa 
comunitat, repetint gairebé sense varia-
ció en els vint-i-tres pedestals el text 
que recorda l’origen del seu poder en la 
figura del seu patró i el prestigiós honor 
del doble sevirat rebut: «L(ucio) Licinio 
Secundo, accenso patrono suo L. Licinio 
Surae primo secundo tertio consulatu 
eius, seviro Augustali coloniae Iuliae 

16. Diana Gorostidi, «Sobre les marques SYN / SYNE 
i la seva identificació amb C. Trocina Synecdemus, sevir 
Augustal de la colònia de Barcino», dins Albert López 
Mullor, Josep Guitart, Cèsar Carreras (coord.), 
Barcino II. Marques i terrisseries d’àmfores al Baix 
Llobregat (Corpus International des Timbres Amphoriques, 
18), Barcelona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
- Institut d’Estudis Catalans, 2013, 287-296.
17. De Vic cal afegir IRC IV, 91, de part d’un col·legi 
potser de treballadors, amb caràcter particular.
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Urbis Triumphali Tarraconis et coloniae 
Faventiae Iuliae Augustae Paternae Bar-
cinonis […]» (figura 6).18

Cal considerar el grafit de la domus 
del carrer d’Avinyó en la línia dels tex-
tos pompeians que indiquen el nom 
dels propietaris de la casa, com Papirius 
Sabinus, Marcus Iunius, Lucius Satrius 
Rufus o els poderosos Poppaei. La data-
ció paleogràfica, la prosopografia així 
com les restes arqueològiques de caràc-
ter senyorial documentades en aquesta 
residència, escaient a la importància his-
tòrica del personatge, convergeixen per 
avalar aquesta hipòtesi.

18. «A Luci Licini Segon, apoderat del seu patró Luci 
Licini Sura durant els seus primer, segon i tercer 
consolats, sevir augustal de la colònia Júlia Ciutat 
Triomfal Tarraco i de la colònia Favèntia Júlia Augusta 
Paterna Barcino […]».

Abreviatures utilitzades

CIL IV = Zangemeister, K., 1871, Corpus 
Inscriptionum Latinarum, vol IV. Inscriptiones 
parietariae Pompeianae Herculanenses Stabianae. 
Berolini.

CIL X = Mommsen, Th., 1883, Corpus 
Inscriptionum Latinarum, vol X. Inscriptiones 
Bruttiorum, Lucaniae, Campaniae, Siciliae, 
Sardiniae Latinae. Berolini.

Figura 6. Un dels 
pedestals de Barcino 
dedicats a L. Licinio 
Secundo (IRC IV, 85). 

Foto: MUHBA núm inv. 7548
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LA RestAURAció De Les 
PintURes MURALs De LA 
DoMUs D’AVinyó: AnàLisi, 
tRActAMent i ResULtAts

La conservació de les pintures 
murals de la domus del carrer 
d’Avinyó ha anat precedida de 
l’anàlisi exhaustiva dels frag-
ments extrets de l’excavació, així 
com de les restes de pintura 
conservades in situ. Això ha 
permès conèixer millor els 
aspectes tecnològics relatius a la 
tècnica i els materials emprats i 
utilitzar aquestes dades per 
tenir-les en compte a l’hora de 
procedir a la restauració.
es tracta d’una pintura a la calç 
que s’estén sobre una fina mà de 
calç quan aquesta està més o 
menys carbonatada. no es 
descarta que s’hi afegissin altres 
aglutinants o additius, com ara 
l’ou. el resultat és una pintura 
resistent, tot i que hi ha zones 
desgastades o molt solubles a 
l’aigua. 
Gràcies a la recomposició feta a 
partir d’una laboriosa tasca de 
trencaclosques, consolidació i 
muntatge sobre panells rígids, 
s’han pogut recuperar elements 
significatius de la decoració i 
exhibir-los al jaciment a què 
pertanyen. 

Lídia Font i Pagès
Cap del Departament de Conservació 
Preventiva i Restauració del MUHBA
Sílvia Llobet i Font
Àbac, conservació-restauració SL

LA RestAURAción De LAs 
PintURAs MURALes De LA 
DoMUs De AVinyó: AnÁLisis, 
tRAtAMiento y ResULtADos

La conservación de las pinturas 
murales de la domus de la calle 
de Avinyó ha ido precedida del 
análisis exhaustivo de los 
fragmentos extraídos de la 
excavación, así como de los 
restos de pintura conservados in 
situ. esto ha permitido conocer 
mejor los aspectos tecnológicos 
relativos a la técnica y los 
materiales empleados y utilizar 
estos datos para tenerlos en 
cuenta a la hora de proceder a su 
restauración.
se trata de una pintura a la cal 
que se extiende sobre una fina 
mano de cal cuando esta se 
encuentra más o menos carbo-
natada. no se descarta que se 
añadieran otros aglutinantes o 
aditivos, como el huevo. el 
resultado es una pintura resis-
tente, aunque hay zonas desgas-
tadas o muy solubles en el agua. 
Gracias a la recomposición 
hecha a partir de una laboriosa 
tarea de rompecabezas, consoli-
dación y montaje sobre paneles 
rígidos, se han podido recupera-
do elementos significativos de la 
decoración y exhibirlos en el 
yacimiento al que pertenecen.

Lídia Font i Pagès
Jefa del Departamento de Conservación 
Preventiva y Restauración del MUHBA
Sílvia Llobet i Font
Àbac, conservació-restauració SL

RestoRinG tHe MURAL 
PAintinGs At tHe AVinyó 
DoMUs: AnALysis, tReAtMent 
AnD ResULts

the conservation of the mural 
paintings at the Avinyó street 
domus has been preceded by 
in-depth analysis of the frag-
ments extracted from the dig 
along with the remains of 
paintwork preserved in situ. 
this has provided better under-
standing of the technological 
aspects of the technique and 
materials employed and made it 
possible to use these data when 
restoring them.
they consist of limewash spread 
over a thin lime coat when the 
latter is more or less carbonat-
ed. the addition of other binders 
or additives such as egg is not 
ruled out. the result is a resist-
ant paint, although there are 
areas which are worn or very 
soluble in water.
Laborious recreation involving 
jigsaw puzzles, consolidation 
and assembly on stiff panels has 
made it possible to recover 
significant parts of the decora-
tion and exhibit them at the site 
they come from.

Lídia Font i Pagès
Head of the Preventive Conservation 
and Restoration Department at the 
MUHBA
Sílvia Llobet i Font
Àbac, conservació-restauració SL
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lA ReStAURAcIó de leS PIntUReS MURAlS  
de lA doMUS d’AvInyó: AnàlISI, tRActAMent 
I ReSUltAtS

Lídia Font i Pagès
Sílvia Llobet i Font

El procés de restauració d’un bé patrimo-
nial requereix l’anàlisi prèvia i exhaustiva 
de les seves característiques i del seu estat 
de conservació. L’objectiu és obtenir les 
dades necessàries per fer un tractament 
que respongui adequadament a les espe-
cificitats i alteracions del bé a preservar. 
En el cas concret de la pintura mural, és 
necessari estudiar la superfície pictòrica 
i les capes de preparació sense oblidar 
l’arquitectura que li fa de suport i amb 
la qual conformen un tot. És a dir, cal 
tenir en compte la unitat que conformen 
arquitectura i pintura mural.

És per aquest motiu que, malgrat que 
el tractament de conservació i restaura-
ció de les pintures murals de la Domus 
d’Avinyó es proposava reconstruir la 
decoració pictòrica de les estances a par-
tir de la unió dels milers de fragments 
trobats a l’excavació, ha estat fonamental 
examinar, també, les restes pictòriques 
conservades in situ encara unides a l’ar-
quitectura. Aquestes restes, tot i ser escas-
ses, mantenen la seva connexió amb el 
mur i són l’únic testimoni tangible de la 
manera de construir el conjunt.

Partint d’aquest enfocament integral, 
l’anàlisi tecnològica de tot aquest mate-
rial ha permès aprofundir en la tècnica 
pictòrica utilitzada, la composició i parti-

cularitats dels morters emprats així com 
en la manera com aquests s’hi van apli-
car. Així mateix, la superfície de pintura 
reconstruïda ha proporcionat dades per 
establir les dimensions que podrien tenir 
les estances.

Tota aquesta informació ha estat 
recollida durant la restauració, aprofi-
tant que la pintura era explorada amb 
el màxim deteniment. Pel que fa el trac-
tament, s’han estabilitzat els processos 
d’alteració i s’han recompost parts sig-
nificatives dels revestiments dels murs i 
sostre que ajuden a entendre millor els 
sistemes decoratius de les elits que van 
habitar Barcino.

Els resultats que es presenten són el 
fruit de la col·laboració d’un equip de 
professionals format per arqueòlegs, res-
tauradors i químics que han completat la 
recerca que va començar a l’excavació.

El material pictòric posat a la llum

L’excavació realitzada als baixos de l’edi-
fici del carrer del Pou Dolç l’any 2004, 
originada pel procés de rehabilitació de 
la finca que s’estén des d’aquest carrer 
fins al d’Avinyó, va posar a la llum, com 
ja ha estat descrit abastament en aquesta 
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Figura 1. Caixes 
d’emmagatzematge 
plenes de fragments de 
pintura abans d’iniciar 
la restauració. 

Foto: Alicia 
Fernández-MUHBA
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publicació, tres habitacions d’una domus 
arrenglerades al llarg de la línia de façana 
que dona a l’interuallum.

Malgrat que els seus murs estan molt 
arrasats, hi destaca un tram de la façana 
que correspon a l’habitació 3, la que està 
situada més a l’est i ha estat identificada 
com un cubiculum. Aquest mur, de prop 
de dos metres d’alçada, conserva a la 
seva cara interior la decoració del sòcol 
i part de la zona mitjana, feta de panells 
vermells separats per un interpanell 
negre, que fa que sigui el principal testi-
moni de pintura ubicada al seu emplaça-
ment original.1 

En contrast amb això, a l’excavació 
es van exhumar milers de fragments de 
pintura mural (s’estima que poden voltar 
els 8.000 fragments, aproximadament) 
que en ensorrar-se l’edifici van quedar 
esclafats al terra dispersos o mantenint la 
connexió entre ells tot formant plaques. 
La memòria de l’excavació descriu zones 
on hi havia amuntegades fins a 14 capes 
consecutives de pintura.2

Durant la intervenció arqueològica, 
tot aquest material es va engassar per 
facilitar-ne l’extracció i, un cop al labo-
ratori, es va netejar superficialment i es 
va preparar per a l’emmagatzematge, 
tasca gràcies a la qual actualment s’ha 
pogut dur a terme el treball de remuntat 
més fàcilment.3 

El volum total de material pictòric 
recu perat a l’excavació es va desar en 

1. A banda d’aquesta pintura, es conserven unes poques 
restes a l’entornpeu del mur que tanca aquesta mateixa 
habitació en sentit perpendicular a la façana i també al 
muret que divideix l’estança contigua.
2. A. Vilardell Fernàndez, Memòria conjunta de la 
intervenció arqueològica del carrer Avinyó núm. 15 i del 
carrer Pou Dolç, núm. 4 de Barcelona (Barcelonès) (codi 
MHCB: 094-03), Barcelona, 2006, pàg. 53, disponible 
per internet a la carta arqueològica de Barcelona.
3. Aquest treball el va realitzar l’empresa Gamarra& 
Garcia, que es va fer càrrec del treball de camp i dels 
corresponents tractament de neteja, ordenació i 
classificació sota la supervisió de Montserrat Pugès, del 
Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. 
El seu treball inclou un reportatge fotogràfic caixa per 
caixa, la realització d’una base de dades, les primeres 
hipòtesis del programa decoratiu i la consolidació de la 
pintura conservada in situ i algunes cales de neteja.

230 caixes de 60 x 40 cm plenes amb 
una única capa de fragments a les quals 
cal afegir vuit plaques formades per 
grups de fragments que es van poder 
extreure en bloc (figura 1). La distribució 
per habitacions és la següent: 18 caixes 
corresponen a l’habitació 1; 23 caixes 
i 2 plaques a l’habitació 2 o triclini: 
123 caixes i 6 plaques a l’habitació 3 
o cubiculum i 66 caixes a la zona de 
l’interuallum.

En el còmput destaca la zona del 
cubiculum, amb una quantitat de material 
pictòric molt important, sobretot si es 
compara amb la superfície reduïda que ha 
estat possible excavar, corresponent a un 
angle de l’estança que no supera els 2 m². 

El projecte de recuperació i posada 
en valor es va articular en dues fases: una 
primera d’estudi dels fragments i resti-
tució hipotètica de la decoració, i una 
segona que consistia en la restauració 
dels conjunts decoratius més significa-
tius. Es tracta de quatre fragments de 
pintura del cubiculum, un del triclini i tres 
fragments trobats a l’interuallum que es 
creu que podien formar part d’una planta 
superior de la domus o bé de la façana 
exterior de l’edifici (vegeu el catàleg de 
les pintures al final d’aquest article).

Anàlisi tecnològica de la pintura

Protocol analític efectuat a la pintura

Es va partir del material fotografiat, 
classificat, descrit i ordenat segons les 
habitacions a què pertanyen, així com 
de la reconstrucció hipotètica i la cerca 
de paral·lels realitzats per la Dra. Ali-
cia Fernández amb la col·laboració de 
Lorenzo Suárez.

L’equip de conservació-restauració, 
un cop efectuada la neteja superficial i 
eliminats els engassats que encara tenien 
alguns dels fragments, va iniciar l’exa-
men macroscòpic de tot el material i 
després va continuar l’exploració amb la 
lupa binocular i el microscopi portàtil, 
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tant analògic com digital.4 També es 
van inspeccionar alguns fragments tot 
il·luminant-los amb llum rasant i llum 
ultraviolada.

A partir de les dades obtingudes, es 
van seleccionar 18 mostres representa-
tives per ser analitzades amb tècniques 
instrumentals:5 vuit mostres per a carac-
terització del morter i deu adreçades a 
identificar els pigments i els aglutinants. 
Aquest material s’afegia a les dotze mos-
tres analitzades el 2004, d’aquests i altres 
programes decoratius, procedents de la 
mateixa excavació (figura 2).6 

4. Lupa binocular Zeiss f70 amb 8x i 32x, microscopi 
Zeiss, OPMI pico amb 0,4x - 2,5x, microscopi Peak 
portàtil amb 60 x, microscopi digital Dinolite AD4000 
amb 10-70x, i 200x.
5. Caracterització estratigràfica i químico-mineralògica 
dels morters: Manuel Ángel Iglesias Campos i Núria 
Guasch Ferré. Grapac/Cetec-patrimoni (UAB-IQS), 
realitzada amb microscopi estereoscòpic Leica M165C 
amb 7,3 - 120x i microscopi electrònic de rastreig (SEM) 
EVO MA 10 amb detector EDX Oxford Inca (EDX). 
Amb un stage de 5 eixos; capacitat de 4,5 nm a 30 kv 
amb pressió variable i amb una resolució 3 nm a 30 kv. 
Caracterització estratigràfica i química de la capa pictòrica: 
Nati Salvadó i Salvador Butí. Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG): 
microscòpia òptica (MO), microscòpia electrònica de 
rastreig i anàlisi elemental (SEM-EDS) GEMINI SEM; 
microespectroscòpia d’infraroig (µFTIR). Shimadzu 
IRAffinity-1 amb detector DLATGS, (SR- µFTIR). 
Línia MIRIAM B22. Diamond Light Source, UK i 
microdifracció de raig X amb llum sincrotró (SR-
µXRD). Línia XALOC BL13. ALBA sincrotró. 
Andrés Ledesma, Arte-lab, S.L.: microscòpia òptica amb 
llum polaritzada, incident i transmesa. Llum halògena i 
llum UV amb tincions selectives i assajos microquímics; 
espectroscòpia infraroja per transformada de Fourier 
(FTIR per transmissió i FTIR-ATR), cromatografia de 
gasos-espectrometria de masses (GC-MS) i microscòpia 
electrònica de rastreig-microanàlisi mitjançant 
espectrometria per dispersió d’energies de raigs X 
(SEM-EDX). 
6. L’empresa Àtics, responsable de la realització de 
l’excavació, va encarregar la caracterització a Nati Salvadó 
i Salvador Butí. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) per encàrrec 
d’Arqueocat. Les anàlisis s’han realitat amb les tècniques 
següents: microespectroscòpia d’infraroig (SR-FTIR), 
equip: station 11.1 SRS (DaresburyLaboratory), Nexus 
FTIR, microscopi Nicolet Conyinuµm, detector MCT 
(4000-700 cmˉ1; difracció de raigs X (DRX): equip 
difractòmetre de geometria Bragg-
BrentanoPANalyticalX’Pert PRO alpha1 (radi=240mm), 
radiació Kα del Cu (λ = 1.5418 Å); microscòpia 
electrònica de rastreig (SEM-EDS): equip: Cambridge 
S-120, microanalitzador PCXA LINK EDS 25 keV. 
1nA. Detector d’electrons secundaris i de retrodispersats.

Els resultats d’aquest examen, macro 
i micro, ha permès establir les caracterís-
tiques generals del material pel que fa a 
composició, microestratigrafia i proce-
diment pictòric, a més d’obtenir dades 
sobre l’origen d’algunes alteracions i sobre 
el sistema constructiu de la domus tal 
com es veurà a continuació. 

Decoració del sostre de la planta baixa de 
l ’habitació 3 o cubiculum

Gràcies al treball d’unió de fragments, 
l’equip de restauració ha pogut reconstruir 
més de 7 m2 (4,5 m x 1,6 m.) de pintura 
de gran qualitat amb la representació del 
rapte de Ganimedes com a motiu central. 
Aquesta decoració, per les seves caracte-
rístiques i la disposició dels fragments a 
l’excavació, s’identifica com la pintura que 
decorava el sostre de l’habitació. 

Els fragments de pintura conserven 
fins a 4 capes de preparació diferents 
que, seguint l’ordre en què es van aplicar 
al sostre, són les següents: una capa de 
morter argilós amb presència de nòduls 
de calç i restes d’elements vegetals (a), 
dues capes de morter amb presència 
abundant de nòduls de calç o fragments 
de calç no homogeneïtzats amb la resta 
del lligant (b i c) i una capa superficial 
molt blanca, tova i prima que rep la 
pintura (d). El gruix de les tres darreres 
juntes suma uns 20 mm, mentre que el 
gruix de morter argilós no supera els 
15 mm, tot i que originalment devia 
tenir més gruix (figura 3). La composició 
d’aquest darrer estrat és el resultat de la 
mescla de calç i minerals d’argila amb 
una quantitat de calç que és el doble que 
la que contenen les argiles en el seu estat 
natural (mostra M01)7 per la qual cosa 
s’ha descartat que es tractés de terra de la 
zona que s’hagués adherit als fragments. 
També s’ha descartat que fossin frag-

7. Vegeu: M.A. Iglesias Campos, N. Guasch Ferré, 
Domus del carrer Avinyó, 15 (Barcelona). Anàlisi de quatre 
mostres de morter (II), Grapac/Cetec-patrimoni (UAB-
IQS), 2015. Informe inèdit.
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Figura 3. Secció 
transversal del morter 
del sostre, amb la seva 
estratigrafia i un detall. 

Foto: sílvia Llobet (àbac)-
MUHBA i Lídia 
Font: MUHBA

Figura 2. Repertori de 
mostres analitzades 
amb tècniques 
instrumentals. Les 
nou primeres i les 
tres darreres són 
mostres del sostre de 
l’habitació 3. La mostra 
21 i les N13 i N14 són 
del mur de l’habitació 
3. La mostra 18 és del 
mur de l’habitació 2, la 
mostra 19 correspon 
a un fragment trobat 
al carrer, i la 20 a la 
decoració d’un sostre de 
l’habitació 3 que podria 
ser d’un segon pis. 

infografia: carla 
Puerto-MUHBA 
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Figura 5. Detall d’una 
motllura. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Figura 4. Foto de detall 
del morter argilós. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

ments de tàpia procedent dels murs que 
en esfondrar-se l’edifici haguessin quedat 
intercalats i adherits entre les capes de 
pintura mural, perquè hi ha una gran 
diferència entre les característiques de la 
terra adherida a la cara pintada i el mate-
rial que hi ha al revers. 

Per aquestes raons, tot sembla indicar 
que es tracta veritablement d’una capa de 
preparació de la pintura (figura 4). Atesa 
aquesta seqüència d’estrats, l’habitació 
devia tenir un sostre preparat amb un 

encanyissat, amb llistons de fusta o amb 
algun altre element vegetal que crearien 
una superfície suficientment aspre o irre-
gular on després el morter (aplicat ben 
humit) quedaria sòlidament fixat. Aquest 
aspecte, però, no s’ha pogut confirmar 
perquè al revers del fragments no hi ha 
restes d’empremtes de canyes o de fus-
tes, probablement perquè el morter està 
erosionat.8 

En diversos jaciments galo-romans 
s’ha localitzat un morter de caracte-
rístiques similars, fet amb argila crua 
utilitzada com a capa de base dels reves-
timents, encara que es tracta de pintures 
parietals i no de sostres plans.9

Pel que fa l’acabat superficial que es 
va donar al morter argilós, devia ser força 
llis i pla, sense fer-hi gaires marques 
incises per facilitar la subjecció de la capa 
posterior. Així ho indica el morter de 
calç que es va estendre damunt, conser-
vat al revers dels fragments de pintura, 
on tot just s’aprecia el relleu en negatiu 
d’algunes marques i irregularitats fetes en 
estendre el material amb la paleta. 

S’hi van aplicar dues capes de morter 
de calç: la primera té entre 7 i 10 mm 
de gruix (b) i la segona oscil·la entre 
els 5 i 10 mm (c), ambdues de com-
posició molt similar. L’àrid emprat va 
ser fonamentalment silícic, compost 
majoritàriament per: feldespat potàssic, 
quars, plagiòclasis i puntualment per 
fragments de roca. 

Les anàlisis d’una de les mostres 
d’aquest morter (mostra M20) revela la 
presència de silicats càlcics, resultants 

8. Al món romà, la preparació dels sostres plans amb 
canyes o elements vegetals és ben coneguda, vegeu 
A. Barbet, C. Allag, «Techniques de préparation des 
parois dans la peinture murale romaine», Mélanges de 
l ’École française de Rome. Antiquité, 84, 2, (1972), 
pàg. 944.
9. Vegeu M. Frizot , Mortiers et enduits peints antiques. 
Études technique et archéologique, Dijon, Centre de 
Recherches sur les techniques gréco-romaines, 1975, 
pàg. 146; i vegeu també A. Coutelas, Petroarcheologie 
du mortier de chaux gallo-romain. Essai de reconstitution et 
d’interprétation des chaînes opératoires:du matériau au 
mortier antique, Thèse de doctorat, Université du 
Paris, 1, pàg. 410.

a
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Figura 6. Gràfic dels 
diversos elements de 
la decoració del sostre 
de l’habitació 3, amb el 
codi de lletres que els 
identifica i el codi de 
les mostres analitzades. 

Gràfic: carla 
Puerto-MUHBA

de la reacció de la calç amb sorres fines 
reactives amb activitat puzzolànica que 
es considera que van ser afegides com 
a additiu al morter per proporcionar-li 
certa hidraulicitat i garantir la presa en 
condicions d’humitat.10 

Aquesta particularitat apareix en 
altres conjunts decoratius de la domus 
del carrer d’Avinyó i es coneix a d’altres 
indrets, com ara a les termes de Campo 
Valdés, a Gijón, on han estat identifi-
cats silicats amorfs formant part dels 

10. Vegeu: M.A. Iglesias Campos, N. Guasch Ferré. 
Domus del carrer Avinyó,15 (Barcelona). Anàlisi de…; 
Vegeu també: M.A. Bérubé, M. Choquette i J. 
Locat, «Effects of lime on common soil and rock 
forming minerals». Applied Clay Science, 5, (1990), 
pàg. 145-163. 

morters,11 així com en alguns jaciments 
francesos.12 

Seguint l’ordre de treball, i damunt la 
segona capa de morter de calç ben remo-
linada, s’hi devien incorporar les mot-
llures decoratives. Estan fetes amb una 
mescla de calç apagada i un àrid finíssim 
on també hi ha sorres reactives. Atès que 
es realitzaven amb una plantilla o un 
motlle que es desplaçava pel damunt de 
l’argamassa tendra, aquest estri, local-
ment, va deixar unes irregularitats a la 
superfície remolinada a tocar de les mot-
llures en forma de lleus ondulacions. La 
motllura resultant, després, es va pintar 
amb una capa prima (165-900 µm) feta 
fonamentalment de calç (figura 5).

Un cop realitzades les motllures, es 
degué aplicar la mà de calç o emblanqui-
nat amb la qual es va preparar la superfí-
cie abans de començar a pintar. Aquesta 
capa és força prima, amb gruixos que 
oscil·len entre 0,5 i 1 mm (d) i es compon 
de calç pràcticament sense àrid. 

L’aplicació d’una fina capa de calç 
com a base de la pintura és freqüent tro-
bar-la en altres pintures romanes, com a 
les de: Lesera (Castelló),13 Yecla (Múr-
cia),14 o la Borgonya,15 per citar-ne alguns 
exemples.

En el cas d’Avinyó, damunt la seva 
superfície blanca s’observen unes poques 

11. M. A. Moreno, M.P. Luxán, F. Dorrego, «The 
conservation and scientific investigations of the wall 
paintings in the Roman thermes, Campo Valdés, Gijón, 
Spain». A Roman wall painting: materials, techniques, 
analysis and conservation. Proceedings of the international 
workshop, Fribourg, 7-9 March 1996, Institut of 
Mineralogy and Petrography, University of Friburg, 
Fribourg, 1997, pàg. 365.
12. Coutelas, A. Petroarcheologie du mortier de…, 
pàg. 460.
13. C. Roldán, F. Arasa, D. Juanes, «Análisis de la 
pintura mural de una domus excavada en la ciudad 
romana de Lesera (La Moleta dels Frares, Forcall-
Castellón)», Actas del VIII Congreso Ibérico de 
Arqueometría. Teruel, 19-21 octubre de 2009, Teruel, 2010, 
pàg. 108.
14. A. Fernández Díaz, «La pintura mural de la villa 
romana de los Torrejones (Yecla, Murcia)», Anales de 
prehistoria y arqueología.(1999), pàg. 66
15. M. Frizot, «Recherches sur des mortiers et enduits 
gallo-romains de Bourgogne». Dijon 1974-1975, 
pàg. 111-117
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Figura 7. Marques 
realitzades amb el 
compàs en l’elaboració 
dels motius F i G. 

Foto sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Figura 8. Detall d’un 
motiu floral de la 
pintura on són visibles 
les pinzellades denses. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

marques directes incises: la marca dei-
xada per la punta del compàs-pinzell per 
fer les circumferències de la decoració 
perimetral (F); la línia traçada amb punta 
metàl·lica (stilus) amb l’ajut del regle per 
marcar tot l’eix central de la franja deco-
rativa vegetal (H); i la incisió, en aquest 
cas amb el traçat de tota la circumferèn-
cia, en el motiu floral que hi ha a l’angle 

(G). També ha estat possible localitzar 
unes petites marques als peus de la figura 
de Ganimedes (K). Aquestes traces es 
feien abans de pintar i servien de guia al 
pintor (figures 6 i 7).

Pel que fa l’aspecte i textura de la pin-
tura, varia segons la zona de la decoració. 
Per exemple, a la banda d’enquadrament 
exterior del sostre decorada amb cercles 
tangents i motius vegetals (F), la pintura 
és poc saturada i la superfície és llisa i 
setinada, mentre que a la resta, general-
ment, té molt més gruix.

El pigment del fons de la banda 
(F) ha estat identificat com un negre 
vegetal (mostra N1) que és poc cobrent, 
a més de poc miscible amb l’aigua. 
Segons Plini,16 calia afegir-hi una 
goma o aglutinant que devia modificar 
aquestes característiques, aspecte que 
en el nostre cas no s’ha pogut constatar 
analíticament.

La resta de la decoració té més tex-
tura. Les pinzellades són pastoses i tenen 
gruix, perquè els pigments estan mesclats 

16. Plinio el Viejo, Los tres libros sobre el arte de 
Naturalis Historia, traducción R. Varela. Libro XXXV-
XXV, 41, pàg. 56, <http://es.scribd.com/doc/158833195/
Plinio-El-Viejo-Los-Tres-Libros-Sobre-El-Arte-De-
Naturalis-Historia-doc#scribd>.
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Figura 9. Esquema de 
la seqüència de capes 
de pintura en diverses 
zones de la pintura del 
sostre. a) zona pintada 
amb f iori sparsi ( J) en 
la qual, sobre la capa 
blanca, s’estenen una 
capa de color negre, 
a continuació el verd 
del fons, la pinzellada 
dels pètals rosats de 
la flor i els detalls en 
vermell, b) zona del 
fons del rombe de color 
porpra (K) aconseguit 
mitjançant mescla de 
pigments, c) zona de 
la banda vermella amb 
sanefa (H) on s’ha 
produït l’enfosquiment 
de la superfície. 

Gràfic: nati salvadó i 
salvador Butí, carla 
Puerto-MUHBA

amb calç. Aquest procediment pictòric 
no és pròpiament un fresc, tal com s’en-
tén avui, perquè si fos així, els pigments 
s’haurien dissolt només en aigua pene-
trant en el morter encara fresc, sense 
generar gruixos importants.

La pintura s’aplica seguint la tècnica 
de la superposició de capes i s’executa 
amb gran refinament tècnic: primer un 
to de base, damunt els tons mitjans i, 
al final de tot, les pinzellades amb els 
detalls i tocs de llum. El rombe (K) 
té un to de base rosa-porpra, el camp 
amb f iori sparsi ( J) es decora sobre una 
base de color verd, i la de la composició 
rectangular, amb motius florals (I), és 
vermellosa com la banda (H), mentre 
que la banda (F) té una base negra. Les 
darreres pinzellades serveixen per per-
filar els motius florals, donar el volum a 
les carnacions de la figura de Ganimedes 
o per fer els detalls de les plomes de 
l’àliga (figures 8 i 9).

Pel que fa els resultats de les pri-
meres anàlisis fisicoquímiques relatives 
al tipus de lligant usat en la pintura, 
juntament amb la calç hi ha indicis de 
la presència d’un material gras-proteic 
que es podria relacionar amb el rovell 
d’ou (zones vermelles, blaves i verdes). 
No obstant això, no s’han pogut corro-
borar en anàlisis posteriors. En relació 
amb aquest aspecte, cal tenir en compte 
les dificultats existents a l’hora de detec-
tar matèria orgànica en pintures tan 
antigues que han passat molt de temps 
sota terra.

El material gras-proteic, en cas que 
s’hagués utilitzat, podria correspondre a 
un lligant pròpiament dit, un adjuvant 

afegit per modificar el comportament de 
la calç o bé un additiu afegit a un dels 
pigments.17

Si es tractés de rovell d’ou, podria 
haver estat aplicat per perllongar el 
temps d’execució de la pintura, assegu-
rant l’homogeneïtat del resultat i per-
metent el treball sobre l’enlluït segons la 
hipòtesi plantejada en unes pintures de 
Pompeia.18

Aquests resultats estarien en conso-
nància amb la tècnica d’altres pintures 
romanes on s’ha determinat la presèn-
cia d’albúmina d’ou19 així com d’altres 
substàncies orgàniques com ara: lípids, 
gomes, farina de blat,20 oli i colofònia.21 
A Barcino, per exemple, s’ha detectat 
l’addició de greix o oli amb resina en 
els morters de preparació per modifi-

17. L. Caneve, G. d’Arcangelo, A. Diamanti, S. 
Lorenzetti, L. Micheli, G. Palleschi, C. Stefano 
Salerno, F. Valentini, «Rosso d’uovo nella pittura 
murale romana. Una proposta di rilettura delle fonti 
sulla base delle osservazioni tecniche di un dipinto», 
Kermes,74, (aprile-giugno 2009), pàg. 59.
S. Treilhou, L. Caneve, G. d’Arcangelo, A. 
Diamanti, S. Lorenzetti, L. Micheli, G. 
Palleschi, C. Stefano Salerno, F. Valentini, 
«Rosso d’uovo nella Identifications des liants 
organiques dans la peinture murale romaine. Première 
aproche», Peintures murales et stucs d ’èpoque romaine. De 
la fouille au musée, Actes des 24 et 25 colloques de 
l’AFPMA, Narbonne, 12 et 13 novembre 2010 et Paris, 
25 et 26 novembre 2011. École normale superieur, 
UMR CNRS et AOROC, Bordeux (2013), pàg. 472.
18. L. Caneve, G. d’Arcangelo, A. Diamanti, S. 
Lorenzetti, L. Micheli, G. Palleschi, C. Stefano 
Salerno, F. Valentini, «Rosso d’uovo nella…», 
pàg. 64.
19. C. Guiral Pelegrín, M. Martin-Bueno, 
«Decoración pictórica y estucos ornamentales a Bilbilis 
I», Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pàg. 526.
D’altra banda, també, ha determinat per via analítica l’ús 
d’un aglutinant orgànic (ou) a Altafulla: M. Vendrell, 
«La decoració pintada del sostre romà de la vil·la dels 
Munts: materials, tècniques i afectació per l’incendi». 12 
trobada de les Egipcíaques, dies 29 i 30 de novembre de 
2018. Barcelona [en premsa].
20. M. Gelzo, M. Grimaldi, A. Vergara, V. 
Severino, A. Chabery, A. Dello Russo, C. Piccioli, 
G. Corso, P. Arcari, «Comparison of binder 
compositions in Pompeian wallpainting styles from 
Insula Occidentalis». Chemistry Central Journal, (2014) 
8:65, pàg. 9. <http//journal.chemistrycentral.com/
content/8/1/65>.
21. M.A. Moreno, M.P. Luxán, F. Dorrego, «The…, 
pàg. 300.
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car-ne les característiques.22 Per tant, la 
utilització d’aquests productes no es pot 
descartar.

Sigui com sigui, la capa pictòrica 
forma, generalment, un estrat diferenciat 
sobre la base blanca de calç sense que el 
pigment s’hagi difós en aquesta base 
indicant que a l’hora de pintar estava 
força carbonatada. Fins i tot, en moltes 
zones la capa de color s’ha després, dei-
xant a la vista la base blanca. Per tant, a 
la vista de totes les observacions i per ser 
més precisos, podríem dir que es tracta 
d’una pintura feta a la calç (sense des-
cartar que hi hagi zones pintades al 
fresc), que s’estén damunt una capa de 
calç més o menys carbonatada en la qual 
el lligant de calç podria haver dut un 
additiu o adjuvant.

Pel que fa a la paleta de pigments que 
s’ha pogut determinar, es resumeix a la 
taula corresponent (taula 1).

D’entre aquests pigments, cal desta-
car la presència de cinabri, per ser un 
dels pigments més preuats i cars (encara 
que només s’ha detectat en una pinze-
llada d’una flor rosada del camp decora-
tiu J). També és molt interessant l’ús 
dels pigments de plom, atès que s’han 
localitzat més rarament en pintura 
mural romana i perquè fins fa poc es 
descartava que poguessin haver estat 
utilitzats a causa de la seva incompati-
bilitat amb la pintura al fresc, que es 
creia que era l’única tècnica emprada 
al món romà.

Els pigments de plom es localitzen 
en el color de fons de les dues decora-
cions més malmeses: la zona H i la I. 
La primera consisteix en una banda ver-
mella decorada amb roleus vegetals que 
envolta la segona decoració, consistent 
en un panell decorat amb motius florals 
(I). En els dos casos, el color vermellós 
de fons s’ha enfosquit de manera força 

22. M.P. Luxán, «Técnicas constructivas y análisis de 
morteros y sedimentos del subsuelo arqueológico del 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona». 
Convenio de Investigación AC 75/96. 4 desembre de 
1996, pàg. 54-67.

generalitzada, virant cap a un to marró i, 
a més, presenta concrecions superficials 
de color gris clar que, sumades al canvi 
de color, emmascaren la decora-
ció (figura 10).

La capa vermella conté pigment ver-
mell de plom o mini (Pb3O4) mesclat 
amb òxids de ferro o hematites (Fe2O3) 
en una matriu de carbonat de calci, 
segons indiquen les anàlisis.23 Es tracta-
ria del syricum al qual fa referència 
Plini, que es fa mesclant argila vermella 
(rúbrica sinópica) i blanc de plom cre-
mat (sandyx) per tal de falsificar el 
cinabri (minium romà).24 A la capa d’al-
teració s’ha determinat la presència de 
compostos com ara la plattnerita 
(PbO2), de color marró fosc i fosfats de 
calci i plom (Ca2Pb3(PO4)3Cl) que es 
relacionen amb un procés d’alteració a 
conseqüència de les interaccions amb 
l’ambient extern (condicions ambientals 
i la contaminació per microorganismes) 
i també amb la manufactura del pig-
ment i la tècnica. 

En canvi, unes altres mostres 
d’aquesta mateixa zona analitzades 
anteriorment van determinar la presèn-
cia de blanc de plom en una baixa pro-
porció, sense detectar-hi mini. El blanc 
de plom podria correspondre, en aquest 
cas, a una alteració del mini en forma 
de productes incolors o blanquinosos, 
com són els carbonats (cerussita i 
hidrocerussita) que formarien part de 

23. Salvadó, N., Butí, S., Informe: pintura mural 
romana. La domus Avinyó, Anàlisi de Materials de 
Patrimoni Cultural (AMPC), Universitat Politècnica 
de Catalunya, BarcelonaTECH, 2018. Document 
inèdit, pàg. 47.
24. Plini 35, 24 inter factitios est et syricum quo minium 
sublini diximus:f it autem sinopide et sandyce mixtis. 
«Entre els artificials hi ha el syricum, com vam dir, per 
falsificar el mini; és una mescla de sinopsis i sandix». 
Vegeu un altre exemple d’aquesta mescla a: T. López-
Martínez, A.I. Calero-Castilo, «Las pintures 
murales de Castvlo. Primeras aportacions a la 
caracterización de materiales y técnicas de ejecución» 
dins Lucentum XXXV (2016), pàg. 165. I també vegeu: 
C.Roldán, F. Arasa, D. Juanes, «Análisis de la 
pintura mural…, pàg. 108.
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Figura 10. Decoració 
de la zona H. L’examen 
de la pintura amb 
llum ultraviolada posa 
de relleu les línies 
blanques dels roleus, 
que són pràcticament 
invisibles a ull nu. 

Foto Gasull Fotografia 
(àbac)-MUHBA

Taula 1. Resum amb 
la paleta de pigments 
utilitzats a les pintures 
murals romanes del 
carrer d’Avinyó.

la crosta gris,25, 26 o bé es tractaria del 
pigment dels roleus blancs, que s’ha 
comprovat que ni hi ha en aquesta deco-
ració, tot i ser quasi imperceptibles.

25. Vegeu l’estudi específic de: S. Aze, Altérations 
chromatiques des pigments au plomb dans les oeuvres du 
patrimoine. Étude expérimentale des altérations observée 
sur les peintures murales, Material chemistry. Université 
de droit, d’économie et des sciences, Aix-Marseille III, 
2005, french. < tel-00079251> pàg. 63, 77, 159.
I també S. Aze, J._M. Vallet, M. Pomey, A. 
Baronnet, O. Grauby, «Red lead darkening in wall 
paintings: natural ageing of experimental wall 
paintings versus artificial ageing tests» European 
Journal of Mineralogy, (2007), pàg. 1-7.DOI: 
10.1127/0935-1221/2007/0019-1771
26. Vegeu: M. Matteini, «L’altération des pigments, 
bilans et traitements. L’altération chromatique des 
pigments dans la peinture murale», Monumental. Les 
établissements français à Rome. Éditions du Patrimoine, 
Centre des Monuments Nationaux, semestriel 2, 
(2011), pàg. 106.

Color Pigment Composició química

Blanc creta carbonat de calci i magnesi (dolomita) 
carbonat de calci (aragonita) 
 caMg(co3)2
  ca co3

Blanc de plom
cerussa

carbonat bàsic de plom 
 Pb3(co3)2(oH)2 

negre negre de carbó compost amorf d’origen vegetal
carboni c

negre d’ossos carboni i fosfat tricàlcic 
 c+ca3 (Po4)2

Vermell ocre vermell Òxid de ferro (mineral hematites), 
Goethita i minerals associats com fil·losilicats 
(caolinita,montmorillonita i mica) i quars 
 Fe2o3 , Feo (oH)

Mini o vermell de plom 
(antigament sandaraca)

tetròxid de plom 
 Pb3o4 

cinabri (natural) o Vermelló 
(artificial), antigament Mini)

sulfur de mercuri 
 Hgs

Rosa/porpra Mescla ocre vermell i terra 
verda

Òxids de ferro (hematites i goethita) + terra verda (celadonita)

Groc ocre groc Hidròxid de ferro (goethita) 
 Fe2o3.H2o i argiles

Blau Blau egipci silicat de coure i calci amb estructura de cuprorivaïta 

 cacu(si4o10)

Blau cel Mescla pigments silicat de coure i calci amb estructura de cuprorivaïta  
(blau egipci) + blanc (dolomita,calcita i aragonita)

Verd terra verda celadonita 
 K(Mg,Fe2+) (Fe3+,Al) (si4o10)(oH)2
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Figura 11. Pinzellada 
blanca ennegrida en els 
detalls del casquet de 
Ganimedes. 

Foto sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Aquest és un aspecte a continuar 
estudiant, atès que el blanc de plom 
s’ha trobat en un nombre escàs de pin-
tures romanes. Hi apareix tot sol o 
en mescles de pigments, per exemple, 
a Pompeia,27 a Vicenza28 i també a 

27. A. Varone, H. Bearat, «Pittori romani al lavoro. 
Materiali, strumenti, techiche: evidence archeologique 
e dati analitici de un recente scavo pompeiano lungo 
via dell’Abundanza (reg IX, ins12)» dins H. Bearat, 
M. Fuchs, M et al. (eds.), Roman Wallpainting 
Materials, techniques, analysis and conservation. 
Proceedings of the International Workshop, Frobourg, 7-9 
march 1996. Institut of Mineralogy and petrology. 
Fribourg, Fribourg University, 1997, pàg. 209.
28. G.A. Mazzocchini, F. Agnoli, S. Mazzochin, 
I. Colpo, «Analysys of pigments from roman wall 
paintings found in Vicenza». Talanta, 61, (2003), 
pàg. 571.

Guadix.29 Si s’ha contemplat la possibili-
tat que fos present a la pintura d’Avinyó 
és pels resultats de l’exploració d’altres 
zones pintades de color clar on s’ha 
identificat, de nou, una alteració cromà-
tica cap a tonalitats grises o negres que 
podrien ser causades per la presència de 
blanc de plom o de mini. És el cas d’una 
pinzellada de color rosat clar situada en 
la decoració del barret frigi que duu 
Ganimedes i d’altres traçades per 
remarcar els plecs de la seva indumen-
tària (figura 11).

Malgrat tot, en la decoració del sostre 
predomina l’ús del blanc a base de car-
bonat de calci i magnesi (dolomita) i el 
carbonat de calci (aragonita). La dolo-
mita correspon al pigment, i l’aragonita 
s’interpreta com el producte resultat de 
l’aplicació d’aquest pigment.30 La dolo-
mita s’ha identificat als cercles de la 
banda perimetral (F) i en altres frag-
ments sense localització precisa. El car-
bonat càlcic que apareix juntament 
amb altres pigments de la pel·lícula pic-
tòrica podria ser calcita finament tritu-
rada, tal com s’ha establert en altres 
pintures.31

La presència de més d’un tipus de 
blanc denotaria que el pintor sap apreciar 
les característiques i matisos que aporta 
cada pigment, tot elegint l’un o l’altre 

29. A. García Bueno, A. M. Adroher Auroux, 
M. C. López Pertíñez, V. J. Medina Flórez, 
«Estudio de materiales y técnicas de ejecución de los 
restos de pintura mural romana hallados en una 
excavación arqueológica en Guadix (Granada)», 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Prehistoria y 
Arqueología, XIII, (2000), pàg. 273.
30. La presència de magnesi afavoreix la formació 
d’aquesta fase cristal·lina de carbonat de calci (aragonita) 
en el procés de carbonatació. Vegeu: N. Salvador, S. 
Buti, Informe: Pintura mural…, pàg. 46. Vegeu: G.A. 
Mazzocchin, E. Forsega, P. Baraldi, P. Zannini, 
«Aragonite in Roman Wall Paintings of the VIIIaRegio, 
Aemilia, and Xa Regio», Venetia et Histria. Vol 96, 7-8, 
(2006), pàg. 386 i també H. Bearat, «Quelle est la 
gamme exacte… pàg. 20. Per al primer autor, l’aragonita 
és un bon medi per a la tècnica al sec.
31. E. Dooryhée, M. Anne, I. Bardiès, J.L. Hodeau, 
P. Martinetto, S. Rondot, J. Salomon, G.B.M. 
Vaughan, P. Walter, «Non-destructive synchrotron 
X-ray diffraction mapping of a Roman painting». Aplied 
Physics. Materials Science & Processing. A 81 (2005). 
pàg. 666.
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Figura 12. 
Transferència del 
pigment vermell 
damunt un fragment de 
pintura. 

Foto sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

segons sigui més o menys cobrent, 
untuós o transparent, tal com s’ha vist en 
pintures de Pompeia o a jaciments suïs-
sos.32 L’elecció també pot estar condicio-
nada per una qüestió de compatibilitat 
amb la calç.

Pel que fa als vermells, a banda 
del mini de plom, a totes les mostres 
estudiades es determina l’hematites. 
Per regla general, les zones pintades 
de vermell són molt solubles en aigua i 
presenten algunes pèrdues de color, i en 
àrees molt localitzades s’observa fins i 
tot com s’han transferit els colors d’un 
fragment a un altre amb què estava en 

32. A.Varone, H. Bearat, «Pittori romaní al…, 
pàg. 211; M. Fuchs, H. Bearat, «Analyses physico-
chimiques et peintures murales romaines a Avenches, 
Bösingen, Dietikon et Vallon», dins H. Bearat, M. 
Fuchs, M et alí. (eds), Roman Wallpainting Materials, 
techniques, analysis and conservation. Proceedings of the 
International Workshop, Frobourg, 7-9 march 1996. 
Institut of Mineralogy and petrology. Fribourg, Fribourg 
University, 1997, pàg. 183.
H. Bearat, M. Fuchs, «Analyses physico-chimiques et 
minéralogiques de peintures murales romains 
d’Aventicum», Bulletin de l ’Association Pro Aventico, 38, 
(1996), pàg. 43.
G.A. Mazzocchin, E. Forsega, P. Baraldi, P. 
Zannini, «Aragonite in Roman…, pàg. 385.
G.A. Mazzochin, S. Mazzochin, «Analisi dei 
pigmenti e degli strati preparatori di pittura parietali 
romane provinenti di Padova». Archeologia Veneta, 
Miscellania di studi. Società Archeologica Veneta 
Onlus, XXXIII, Padova (2011), pàg. 188.

contacte.33 D’altra banda, abunden els 
rosats resultants de la mescla amb la calç 
o amb un dels pigments blancs abans 
esmentats, que són, també, molt sensibles 
a l’aigua (figura 12).

Quant al blau, generalment és un 
blau clar resultat de la mescla del blau 
egipci CaCu (Si4O10) amb calç o un 
pigment de carbonat càlcic. També hi 
apareix en molt baixa proporció quan 
s’observa amb lupa les zones de tonalitats 
fosques fetes amb mescla amb d’altres 
pigments. El blau egipci és un pigment 
molt estable amb tots els procediments i 
es conserva en molt bon estat. 

Els verds s’aconsegueixen amb terra 
verda constituïda principalment de 
celadonita i se’n modifica el to amb 
partícules ocres de goethita, però també 
es fa verd amb la mescla de blau egipci 
i goethita. Per donar el color rosat/por-
pra de fons de la figura de Ganimedes, 
s’han mesclat òxids de ferro, blau egipci 
i també terra verda.

Finalment, a la paleta dels colors 
negres també s’ha determinat el negre 
d’os. Un pigment que no ha estat iden-
tificat gaire sovint en pintura mural 
romana, tot i que hi ha algunes referèn-
cies.34 És possible que s’alternés l’ús dels 
dos pigments negres localitzats segons 
la pintura es fes a la calç o no, per una 
qüestió d’incompatibilitat.

Fet el repàs dels pigments, acabem 
la descripció de les característiques 
d’aquesta pintura fent esment de la 
presència, significativa i generalitzada, 
tant en morters com en capa pictò-

33. L’alteració del vermell apareix sovint en pintura 
mural romana, per exemple a la de Cartagena. Vegeu: S. 
Ferrete Ponce, Proyecto de intervención de las pinturas 
murales de la excavación del Molinete (Palestra de las termes 
del foro y edif icio del atrio). Cartagena (Murcia). Madrid. 
2001, pàg. 28. <https://contrataciondelestado.es/wps/
wcm/connect/8bdb8cff-09b6-4758-a611- 
120678b7d7bc/DOC20110913122822Proyecto+ 
110091-J.pdf?MOD=AJPERES> [consulta 4/05/2015].
34. H. Bearat, «Quelle est la gamme exacte des 
pigments romains? Confrontation des résultats 
d’analyse et des textes de Vitruve et de Pline», Roman 
Wall Painting. Materials, Techniques, Analysis and 
Conservation, Institute of Mineralogy and Petrography, 
Friburg,1997, pàg. 26.
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Figura 13. Detall de la 
superfície de la pintura 
amb un tractament de 
raspallat. 

Foto sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

rica, de clor.35 Cal estudiar si l’origen 
d’aquest clor és natural i relacionat amb 
la proximitat al mar o si hi ha d’altres 
causes, alhora que s’analitza el grau en 
què ha contribuït a malmetre el morter, 
que com hem comentat anteriorment 
és summament friable.

35. A. Sánchez Ledesma, Estudio de los materiales 
presentes en muestras de pintura mural romana del yacimiento 
calle Avinyó 15. Arte-lab. 2015, pàg. 8. Informe inèdit.

Per cloure la descripció tecnològica 
del sostre, hi afegim l’anàlisi d’un con-
junt decoratiu que podria formar part 
també del sostre del cubiculum, com és el 
cas de la figura d’amoret o putto. 
Els fragments de pintura que formen 
aquesta figura no s’ha aconseguit con-
nectar-los amb la resta del sostre i a 
efectes de presentació s’han muntat en 
un panell a banda. 

En observar les característiques i 
gruix del seu morter, es comproven les 
similituds amb el sostre. L’única particu-
laritat és que aquí és més accentuada la 
lluentor quan s’il·lumina la superfície 
amb llum rasant que prové del tipus 
d’àrid emprat36 en què hi ha fil·losilicats.

Decoració amb motius vegetals del sostre 
d’un pis superior

Els fragments d’aquesta decoració van 
aparèixer en l’excavació d’aquesta 
mateixa habitació i es pensa que poden 
formar part de la decoració d’un pis 
superior. 

La capa pictòrica està raspallada 
segons un tipus de tractament, conegut 
en molts d’altres conjunts pictòrics, que 
difereix substancialment de la pintura 
del rapte de Ganimedes (figura 13).37

El revers del morter de preparació, 
en aquest cas, mostra les empremtes en 
negatiu d’un encanyissat, i aquesta irre-
gularitat fa que el gruix de morter variï 
entre 25 mm i 55 mm. Només s’hi apre-
cia una capa de morter i, tant aquest 
morter com el tipus de pintura, són de 
factura poc depurada, per tant, és una 
execució manifestament diferent a la 
decoració del sostre anterior.

36. No s’han fet anàlisis i no es pot determinar si la 
lluentor la proporcionen les partícules de mica o bé s’hi 
s’ha afegit altres materials com ara cristalls de calcita 
per conferir brillantor a la pintura, Vegeu: G.A. 
Mazzocchini, F. Agnoli, S. Mazzochin, I. Colpo, 
«Analysis of pigments…, pàg. 568.
37. A. Fernández Díaz, «La pintura mural de…, 
pàg. 59.
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Figura 14. Gràfic dels 
diversos elements de 
la decoració del sostre 
del mur de l’habitació 
3, amb el codi de lletres 
que els identifica i el 
codi de les mostres 
analitzades. 

Gràfic: carla 
Puerto-MUHBA

Figura 15. Secció 
transversal de la pintura 
del mur de l’habitació 
3, amb la seqüència de 
capes. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Figura 16. Detall de la 
separació en forma de 
plaques del morter de 
les parets. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Decoració dels murs de l ’habitació 3 o 
cubiculum

L’habitació 3 conserva un parell de 
murs amb restes de decoració pictòrica. 
El més ben conservat fa aproximada-
ment 2 m d’alçada i uns 60 cm de gruix 
(figura 14). La construcció és d’obra 
de tàpia feta sobre un sòcol o base de 
maçoneria constituïda per 5 filades de 
carreus força regulars units amb morter 
de calç.

A la tàpia es distingeix el desgrei-
xant utilitzat: nòduls de calç, elements 
vegetals (o la seva empremta), així com 
alguns carbons. No hi ha marques o 
irregularitats realitzades a la superfície 
de l’argila quan encara era tendra per 
facilitar l’adherència amb la capa de pre-
paració de la pintura. Tampoc no hi ha 
empremtes a la superfície externa de la 
tàpia que queda a la vista i és ben llisa, 
com tampoc al revers dels fragments de 
revestiment.

Les capes de preparació de la pintura 
fan uns 70-80 mm, segons les mides pre-
ses tant a la part mitjana-baixa del mur 
com als fragments conservats. Recordem 
que amb aquests fragments ha estat 
possible muntar un plafó de pintura 
corresponent a la zona mitjana del para-
ment, decorada amb panells vermells i 
interpanell negre amb canelobres, que 
és la continuació de la decoració conser-
vada in situ. 

D’altra banda, hi ha fragments ver-
mells que tenen alguns grafits, tal com 
s’ha explicat en aquesta publicació, els 
quals no s’han pogut unir a d’altres per 
formar conjunts més grans.

El suport de la pintura del cubiculum 
té tres estrats de morter de calç i àrid 
silici molt disgregables (figura 15); 
començant pel més intern la seqüència 
és la següent: a) morter que pot superar 
els 60 mm de gruix i sembla compost 
de diverses capes no sempre fàcils de 
distingir perquè són de composició molt 
similar i entre l’estesa d’una i altra no 
hi hagut temps de carbonatar; b) un 
morter que no arriba a fer 10 mm de 

c
b
a
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Figura 17. Detall de la 
superfície de la pintura 
vermella del mur de 
l’habitació 3. És ben 
visible el picat de la 
superfície provocat 
per les partícules de 
fil·losilicats presents al 
morter. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

gruix; i c) una capa d’acabat que fa entre 
0,6 mm i 1 mm i és tou i molt blanc.

La cohesió entre capes és força dèbil 
i únicament alguns fragments conserven 
tots els estrats, mentre molts d’altres 
s’han separat en forma de plaques. 
La separació entre elles es produeix amb 
molta facilitat, fins i tot amb la simple 
manipulació (figura 16). 

La superfície pictòrica té un picat 
que es produeix just on hi ha fil·losili-
cats que formaven part de l’àrid del 
morter, com s’ha vist que succeeix en la 
pintura del sostre.

La pintura està força alterada i sovint 
és poc cobrent. Pel seu aspecte actual, 
sembla haver estat aplicada molt dilu-
ïda, de manera que en cada passada les 
serres del pinzell més amarades de pin-
tura hi han deixat línies de color més 
saturat. El gruix oscil·la entre 0,05 mm i 
0,08 mm (mostres N2 i M21) i el pig-
ment és hematites. En d’altres fragments, 
així com en el plafó que s’ha pogut 
recompondre, la coloració és més intensa 
i la capa pictòrica és més densa, pul-
verulenta i soluble en aigua. És, per tant, 
una pintura fràgil, i les zones on està més 
desgastada adquireix l’aspecte abans des-
crit per a la pintura in situ, amb les mar-
ques de la pinzellada. En canvi, quan 
està ben conservada destaca per tenir una 
superfície fina, densa i llustrosa. Descar-
tem que es tracti del resultat d’una acció 
de poliment (com ara la coneguda expoli-

tiones vitruviana)38 atès que això reque-
reix utilitzar una varietat d’argila, fina, 
tova i untuosa (bol) i un triturat del pig-
ment específic que aquí no es localitza.39 
Així doncs, valorem altres possibilitats: 
l’aplicació d’una capa base de color i 
damunt d’aquesta una altra de major 
densitat, la presència d’una única capa 
especialment fàcil d’alterar o que s’hagi 
aplicat un tractament en superfície que 
en penetrar de manera desigual provoca 
una alteració poc uniforme. 

Aquesta darrera opció semblava la 
més probable, perquè s’observaven les 
restes d’una substància que dona lluentor. 
Per això s’ha endegat una recerca per 
verificar si es podia tractar de l’acabat a 
base d’una solució sabonosa descrit per 
Augusti.40 Després d’analitzar-ho, no 
s’han obtingut resultats que indiquin la 
presència de cap producte més enllà del 
usats en l’engassat pels restaura-
dors (figura 17).

En canvi, la presència de materials 
argilosos o de fil·losilicats poden ser 
adequats per aplicar un tractament d’alli-
sat que s’adiu amb la superfície regular i 
plana que s’observa en aquesta pintura, 
que és superior a la de les altres 
analitzades.

A la pintura parietal, la paleta inclou 
5 pigments, dels quals han estat identi-
ficats: hematites, blau egipci, que s’ha 
utilitzat mesclat amb calcita per fer la 
sanefa calada, així com el blanc de calç. 
El groc de la sanefa i el negre de l’inter-
panell no han estat analitzats.

A la pintura conservada in situ, el 
motiu decoratiu de la sanefa calada no 
s’ha conservat i la superfície vermella 

38. M. Vitrubio Polión, Los diez libros de Arquitectura, 
VII, 6-14, Ediciones Akal, 1987, pàg. 174.
39. L. Mora, P. Mora, G. Zander, «Coloriture e 
intonaci nel mondo antico. Intonaci, colore e coloriture 
nell’edilizia storica». Atti del Convegno di studi, Roma, 
1984, Bollettino d’Arte I (supplemento al num. 35-36, 
1986), Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Roma, 
pàg. 11-16
40. S. Augusti, «La tecnica della pittura murale di 
Ercolano», Rendiconti della Reale Academia di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, 34.
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Figura 18. Gràfic dels 
diversos elements de la 
decoració del mur de 
l’habitació 2, amb el 
codi de lletres que els 
identifica i el codi de 
les mostres analitzades. 

Gràfic: carla 
Puerto-MUHBA

està molt desgastada. En canvi, en els 
fragments, la pinzellada de la sanefa té 
densitat, tot i que en moltes zones també 
s’ha desprès.

En tots els estrats s’ha determinat 
analíticament la presència de fines sorres 
reactives que confereixen hidraulicitat 
(mostres M18 i M22), tal com hem vist 
a la pintura del sostre.

En relació amb els altres conjunts 
pictòrics que podrien decorar els murs 
d’aquesta habitació, hi ha els motius geo-
mètrico-vegetals en forma de «8» i unes 
arquitectures fictícies que estarien situa-
des a la zona mitjana-alta dels paraments 
d’aquesta habitació o d’una estança 
situada sobre aquesta. 

Ambdós conjunts presenten una capa 
de calç inferior a 1 mm de gruix sem-
blant a la que hem anat veient als altres 
conjunts analitzats. La composició del 
morter de base és també similar. Ara bé, 
hi ha diferències significatives en rela-
ció amb el gruix total i les marques del 
revers. En el cas dels motius en forma de 
«8», el gruix oscil·la entre els 8-15 mm, 

per tant, molt inferior als gairebé 70 mm 
que s’observa en la part mitjana del mur, 
i el revers té els relleus en forma d’espina 
de peix, que no s’han trobat a cap altre 
fragment de paret d’aquesta habitació. 
Pel que fa el plafó de les arquitectures 
fictícies, el morter fa entre 19-26 mm 
de gruix total, distribuït entre una capa 
exterior que fa entre 7-10 mm i una 
d’interior d’entre 10-14 mm. Al revers 
no hi ha marques específiques ni tam-
poc es veuen restes de tàpia o argila 
adherides.

Així doncs, no es pot verificar mit-
jançant l’observació de les caracterís-
tiques dels morters que aquests dos 
conjunts formin part dels murs de l’ha-
bitació 3 o cubiculum, tal com s’estableix 
en la hipòtesi que es desprèn de l’estudi 
del material. Tots aquests conjunts s’han 
restaurat i muntat com a plafons.

Decoració dels murs de l ’habitació 2

Segons la reconstrucció hipotètica, la 
pintura de l’habitació 2 o triclini alterna 
els panells vermells i grocs (figura 18). 
En relació amb els grocs, s’ha aconseguit 
unir els fragments que recomponen la 
figura central d’un panell que representa 
la musa Terpsícore. El gruix total del 
morter del suport volta els 14 mm i s’hi 
distingeixen dos estrats: a) el més inte-
rior, de 5-7 mm i b) l’exterior, amb un 
gruix similar.

Al revers s’observen les marques en 
positiu en forma de «V» o d’espina de 
peix, que sobresurten uns 3 mm. Aquest 
tipus de marques en altres fragments són 
molt més pronunciades o bé més simples 
i fines. Aquest tret no descarta que siguin 
de la mateixa habitació, ja que en alguns 
estudis de pintura d’una mateixa habi-
tació també han estat observades varia-
cions significatives.41

41. A. Fernández Díaz, La pintura mural romana de 
Carthago Noua. Evolución del programa pictórico a través 
de los estilos, talleres y otras técnicas decorativas. Volumen I, 
MAM, Murcia, 2008, pàg. 63.
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Figura 19. Fragment de 
pintura amb inscripció: 
anvers, revers i secció 
transversal. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Als fragments que formen la figura no 
apareix la fina capa de calç que ens trobem 
a l’habitació 3. En canvi, si hi és present en 
alguns fragments similars trobats en l’exca-
vació d’aquesta habitació, on s’observa una 
capa que s’aproxima a 1 mm però que en 
comptes de blanca és de color rosat. Les va-
riacions de tractaments més superficials 
desconeixem a què poden correspondre. 
Potser hi ha una reparació o una reforma 
decorativa i la superposició de dues pin-
tures, o bé un tractament diferenciat a les 
zones on hi ha els motius figurats.

S’ha pres una mostra d’un fragment 
pintat de groc considerat d’aquesta 
mateixa estança (M18), i el conglomerant 
és la calç i l’àrid, majoritàriament com-
post per minerals de quars; plagiòclassis 
i feldespat potàssic (la mida, el color i la 
morfologia és similar a la dels altres mor-
ters estudiats). El morter és friable.

Quant a la pel·lícula pictòrica, els 
pigments són l’òxid de ferro hidratat i la 
terra verda. S’observa, com a la resta de la 
pintura, que els vermells són molt solubles 
en aigua i que la tècnica també és similar i 
basada en la superposició de capes, com es 
fa palès en la figura de Terpsícore.

Fragment amb la inscripció «LICINI S [ - ]» 
localitzat a l ’ interuallum 

Aquest i altres fragments pintats de ver-
mell excavats en aquesta zona poden for-
mar part del revestiment de la façana.

Pel que fa a les seves característi-
ques, el fragment amb la inscripció 
«LICINI S [ - ]» fa entre 30-35 mm de 
gruix total, distribuïts entre 17-18 de 
morter més intern (a), 8 mm de morter 

de preparació (b) i 4 mm de capa d’aca-
bat (c). El revers té marques en positiu 
en forma d’espina de peix. El morter és 
compacte i de bona factura. No s’han fet 
anàlisis fisicoquímiques dels pigments ni 
el morter d’aquest petit fragment per no 
posar en risc la seva integritat.

En canvi, els resultats obtinguts 
per via analítica en fragments similars 
(M 19) han identificat que el pigment 
és el preuat cinabri. En aquesta mateixa 
mostra, la policromia fa uns 45 µm i 
hi ha una capa que li fa de base d’entre 
3-4 mm de color rosat, precedida de dues 
capes de morter molt similars d’aproxi-
madament 1 cm cadascuna (figura 19).

Plafó amb canelobres vegetals localitzat a 
l ’ interuallum

El gruix de morter varia entre 14 mm 
i 37 mm però com que el morter es 
disgrega i està molt desgastat, no se’n 
pot precisar el gruix total. Sembla que 
es tracti d’un únic estrat de morter. La 
decoració pictòrica és de bona factura i 
pel damunt hi ha restes de l’emblanqui-
nat corresponent a una segona pintura 
d’una reforma posterior.

No s’han realitzat anàlisis de pig-
ments ni del morter.

El tret més remarcable són les 
diverses empremtes que s’observen a 
la superfície pictòrica deixades per un 
instrument sense identificar. Fan uns 
25 mm de llargada i estan formades per 
petites línies verticals arrenglerades d’en-
tre 2-3 mm d’alçada. Es distribueixen de 
manera desigual, sense que es trobi cap 
vinculació amb el motiu pintat.
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Figura 20. Procés de 
calcat de la figura de 
Ganimedes i l’àliga que 
representa a Zeus. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Aportacions de l’estudi de la pintura al 
coneixement de l’arquitectura

La pintura del sostre del cubiculum, 
en conservar-se més completa, per-
met extreure major quantitat de dades, 
algunes de les quals es refereixen a 
l’estructura de la domus. Al jaciment 
es va excavar només un angle d’aquesta 
habitació, i amb la unió dels fragments 
de pintura s’ha aconseguit reconstruir 
un angle de la decoració del sostre. Si 
situem imaginàriament la pintura cap 
per avall sobre la part conservada de 
l’habitació, el costat llarg de la pintura 
queda paral·lel a la façana. Això signi-
ficaria, en la hipòtesi més versemblant, 
que la pintura es va desprendre i va 
caure a plom sobre el terra.

Però quines eren les dimensions 
d’aquest cubiculum del qual es conserva 
només una part? El mur d’aquesta 
habitació es pinta a base de plafons de 
180 cm i interpanells de 34 cm, segons 
les mides preses en la pintura conser-
vada in situ. Si es manté aquesta alter-
nança, podríem tenir una habitació en 
què el costat més llarg corresponent a 
la façana tingués tres panells pintats i, 

per tant, mesuraria uns 6 m de llargada. 
Al seu torn, si es pren com a centre del 
sostre el rombe amb la figura de Gani-
medes, l’habitació fa 6,52 m de llarg. 
Per tant, tenim una habitació amb un 
costat que oscil·la entre 6-6,50 m. El 
decalatge en les mesures de l’amplada, 
d’uns 50 cm, es pot explicar per lleu-
geres variacions de dimensions que es 
produeixen en unir els fragments durant 
la restauració amb els quals es poden 
acumular centímetres de més, així com 
lleugeres variacions de les dimensions 
arquitectòniques. En cas que el rombe 
estigués situat al centre de l’habitació, 
l’altre costat faria uns 3,25 m. 

Quant als resultats generals obtin-
guts en l’estudi dels morters, es detec-
ten diferències entre l’habitació 2 i 3, i 
d’aquestes en relació amb el revestiment 
exterior i el que hi havia al pis superior. 
No sembla, per tant, que tot el conjunt 
decoratiu estigui fet al mateix temps, 
atès que l’edifici ha tingut una continu-
ïtat llarga en el temps. No obstant això, 
no hi ha gaire variació en composició 
i materials sinó que són els gruixos de 
les capes i la tècnica d’aplicació la que 
canvia. 
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Figura 21. Imatge de la 
zona de treball. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

El tractament de les pintures pas a pas

Comencem els treballs tenint al davant 
un gran nombre de fragments murals per 
tractar, que en origen havien estat un 
conjunt excepcional i que ara hem de 
recompondre per tornar-li la integritat 
perduda. Durant el procés de restauració, 
hem estudiat els materials i les tècniques, 
hem observat les alteracions i hem docu-
mentat curosament tot el que hem obser-
vat durant el llarg pe  río de de treball. 

Els processos de conservació i res-
tauració, de manera general, han estat 
molt similars en tots els conjunts, tot i 
que el cas del sostre ha plantejat les seves 
especificitats en ser la peça de majors 
dimensions. L’actuació, primer, s’ha cen-
trat en els fragments gairebé com a peces 
individuals i, més endavant, en treballs de 
muntatge i presentació que han valorat 
els conjunts globalment. 

Presentem de manera cronològica 
els tractaments duts a terme per fer més 
entenedora la nostra feina i reflectir les 
diverses problemàtiques sorgides durant 
cada fase de treball.

Primers treballs i preparació de l ’espai

Davant el gran nombre de caixes amb 
fragments murals que havíem de tractar, 
aproximadament 90, va caldre fer una 
documentació prèvia abans d’entrar en 
acció. Primer, es va fotografiar cada caixa 
tal com ens havia arribat després dels 
estudis històrics. Aquestes fotografies es 

van imprimir i han estat un document de 
revisió constant durant tots els processos, 
ja que els treballs requerien una manipu-
lació i moviment de les peces, i per tant 
tenir visualment aquestes fotografies ens 
permet recordar les propostes d’unió i 
classificació inicials.

Una altra tasca que ens ha facilitat 
els treballs posteriors ha estat la realitza-
ció de calcs de la totalitat de fragments 
connectats, ja sigui dins de les caixes o 
sobre suports d’escumes de poliestirè. En 
aquests calcs es marquen els contorns dels 
fragments, les línies de decoració i s’as-
senyalen els colors principals. Cal incidir 
en el fet que la major part de fragments o 
agrupacions de fragments es presentaven 
engassats des dels treballs d’extracció in 
situ, però calia retirar aquestes proteccions 
per fer la neteja i, per tant, les connexions 
es podien perdre amb facilitat, i amb els 
calcs les conservem (figura 20).

Davant el gran volum de peces a trac-
tar, va ser necessari preparar l’espai per 
desenvolupar la nostra feina de manera 
ordenada, valorant que en un mateix 
moment havíem de manipular, tractar, 
observar i estudiar els fragments. La sala 
del Centre de Col·leccions del MUHBA 
es va organitzar i distribuir per facilitar 
unes feines compostes per diverses fases, 
que en ocasions coincidien en el temps. 
Es va crear una zona per al treball amb 
dissolvents que s’equipà amb una cam-
pana d’extracció de vapors orgànics, un 
espai central amb taules mòbils de fusta 
amb possibilitat de variar la seva mida per 
procedit a la neteja i puzle de fragments, 
una zona amb taules de vidre amb miralls 
a sota per a unions i capes d’intervenció, 
un petit estudi per fer fotografies de tre-
ball sense realitzar trasllats innecessaris 
del fragments i espais de prestatges per 
anar dipositant les caixes en el moment 
que no es treballés amb elles (figura 21).

Desengassats

Durant els treballs arqueològics, gran 
part dels fragments conservats es van 
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Figura 22. Procés de 
retirada de les gasses 
que servien per protegir 
i mantenir units els 
fragments durant 
l’extracció del jaciment 
arqueològic i posterior 
emmagatzematge. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA 

Figura 23. Procés de 
neteja de la pintura. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

engassar per dur a terme extraccions 
segures. De resultes d’això, aquests han 
arribat amb gassa de cotó impregnada 
amb re si na acrílica, i la primera acció va 
ser retirar tots aquests materials provisio-
nals. En aquest procés vàrem evidenciar 
la fragilitat dels morters quan els impreg-
nàvem amb els dissolvents necessaris per 
retirar les gasses.

Per aquesta raó s’ha hagut de realitzar 
un seguit d’assaigs de com aplicar els 
diferents dissolvents i quin resultava el 
més apropiat per minimitzar els temps 
d’impregnació i els danys. Finalment, 
l’aplicació d’acetona —solvent de per-
meabilitat mitjana i alta volatilitat—, 
amb pinzell o xeringa ha estat la manera 
més segura de procedir, i les gasses s’han 
desprès amb certa facilitat. Tot i això, 
els dipòsits de resina que han restat als 
reversos, anversos i talls dels fragments 
han estat molt elevats, i més tard ha estat 
necessari insistir amb bastonets de cotó 
impregnats d’acetona i l’acció mecànica 
de bisturís.

Finalitzat el desengassat, als punts de 
la capa pictòrica on s’han documentat 
microfissures o petits aixecaments, s’ha 
procedit a aplicar un empaperat temporal 
amb paper japonès i hidroxipropilcel·lu-

losa. Aquestes proteccions es mantenen 
fins al final de la restauració per evitar la 
pèrdua de petits fragments; després s’eli-
minen fàcilment amb aigua, una mesura 
de prevenció molt efectiva i reversible 
(figura 22).

Neteja 

La importància d’aquesta fase de treball 
per a la conservació de les capes pictòri-
ques i dels elements motllurats, com és 
preceptiu, ens ha portat a iniciar la neteja 
pels tractaments més suaus. Primer, 
mecànicament, per eliminar la brutícia 
superficial i les restes terroses de totes 
les cares de cada fragment, alhora que 
les restes de morter de terra del revers 
dels que en conservaven. Posteriorment, 
de manera selectiva, ha estat necessari 
seguir amb una neteja química per tal 
d’eliminar dipòsits més adherits. Prèvia-
ment a l’aplicació d’aquest mitjans, s’han 
fet proves sobre cada pigment per tal de 
comprovar-ne la solubilitat, mitjançant 
bastonets de cotó impregnats d’aigua 
destil·lada i alcohol o acetona, en el cas 
dels residus acrílics. En els punts on hem 
localitzat restes terroses més adherides, 
s’han fet assaigs amb aigua gelificada 
amb agar-agar i a les zones amb colors 
inestables, amb restes del producte d’en-
gassat, s’han fet proves amb paper japo-
nès i els dissolvents citats (figura 23).

De fet, podem apuntar que hem 
combinat tots aquests sistemes de neteja, 
ja que no totes les zones presentaven el 
mateix estat de conservació ni la mateixa 
solubilitat dels pigments, i per tant hem 
anat alternant depenent de la zona i la 
problemàtica. 
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Figura 24. Les motllures 
consolidades amb 
nanocalç s’han deixat 
durant un temps dins 
un receptacle plàstic, 
on s’ha mantingut una 
humitat elevada per 
afavorir l’efecte d’aquest 
producte. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Figura 25. Realització 
del trencaclosques 
sobre una base amb el 
dibuix de reconstrucció 
de la decoració de la 
pintura a escala 1:1. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

La major part dels pigments són 
estables a l’acció de la neteja química, a 
excepció de la gamma de vermells, tant 
el cinabri com l’hematites, i els morats 
de la túnica de la musa Terpsícore i de 
l’amoret. Els pigments del plafó d’arqui-
tectures fictícies també tenen molts pro-
blemes de solubilitat, tant els vermells 
com els rosats i els blaus.

Consolidació de les motllures de calç

Davant l’estat de conservació tan delicat 
que presentaven les motllures del sostre 

de l’habitació 3, ha estat necessari plan-
tejar tractaments per consolidar-les 
abans de qualsevol acció sobre elles. 
En estar formades bàsicament de calç, 
amb escassa presència d’àrids, després 
del col·lapse del sostre i el posterior 
enterrament, mostraven molts proble-
mes de disgregació i pèrdues de con-
torn, a excepció dels punts on es 
conserva la capa superficial lliscada. 

Tot i les llacunes, aquest conjunt ha 
resultat ser clau i de gran importància 
per connectar i situar les diverses fran-
ges geométrico-vegetals i els panells 
figurats; per tant, la conservació i situa-
ció d’aquests fragments era vital per 
entendre el sostre en la seva globalitat.

Per tal de consolidar-les i retornar la 
consistència perduda, s’ha triat el pro-
ducte comercialitzat com Nanorestore®, 
constituït per partícules de calç apa-
gada de dimensions en el domini dels 
materials nanoestructurals, disperses en 
alcohol isopropílic.42 Després de diver-
sos tests per conèixer la concentració i 
el sistema d’aplicació més apropiats en 
el nostre cas, s’ha emprat el producte 
pur, sense dissoldre, sobre els morters 
de calç friables amb xeringa fins a 
rebuig. S’ha fet una primera tanda de 
3 aplicacions cada 20 minuts, seguida 
del tamponat amb aigua. Passades 
18 hores, s’ha repetit l’acció; per tant, se 
n’han fet 6 aplicacions en cada frag-
ment. Durant tot el procés, les motllu-
res han estat dintre d’un recipient de 
polietilè de tanca hermètica que ha 
funcionat com a cambra d’humitat per 
facilitar la carbonatació, amb una HR 
d’entre 60-70% i una temperatura de 
20 ºC (figura 24).43 

42. L. Dei, B. Salvadori, «Nanotechnology in 
cultural heritage conservation: nanometric slaked lime 
saves architectonic and artistic surfaces from decay», 
Journal of Cultural Heritage VII, 2, (april-june 2006), 
pàg. 110-115.
43. S. Di Gregorio, «Nanorestore® for the 
consolidation of wall paintings», CeROArt, (2010).
[En línia], 6, <http://ceroart.revues.org/index1716.
html>.
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Unió de fragments i puzle 

El conjunt mural del sostre de l’habita-
ció 3 mesura aproximadament 12,5 m² i 
està format per 3.725 fragments. El tre-
ball per cercar les connexions entre tots 
aquests fragments i ubicar-los en el dis-
seny global ha estat el procés més llarg i 
laboriós de la nostra actuació.

Davant el gran repte que constituïa 
recompondre aquest trencaclosques, 
per tal de tenir una primera guia hem 
decidit imprimir a escala 1:1 la recons-
trucció virtual de la decoració elabo-
rada per Alicia Fernández i Lorenzo 
Suárez, i així tenir una visió del conjunt 
i gaudir d’una primera base de treball 
(figura 25).

El puzle s’inicia amb els fragments 
encara dintre de les 46 caixes, ja que 
durant l’estudi històric ja s’havien fet 
les primeres agrupacions i separacions 
d’acord amb els motius i cromatismes. 
Ens adonem de la fragilitat dels morters 
i constatem que les manipulacions de les 
peces s’ha de fer de manera controlada, 

sense moviments innecessaris, i per 
aquesta raó constatem que els calcs fets 
a l’inici dels treballs són molt valuosos, 
perquè ens permeten minimitzar els 
moviments.

Esgotades les opcions dins de cada 
caixa, es comencen a buscar les conne-
xions amb els dos plafons més grans, 
que es trobaven sobre escumes de 
poliestirè i que ara es col·loquen sobre 
el dibuix. Cal fer noves agrupacions 
dels fragments segons decoració, tona-
litat i direcció de les pinzellades per 
començar a trobar més unions. Una 
vegada situats els fragments que s’han 
connectat, es va buscant la ubicació de 
cada peça, i tot i que ha demanat molt 
de temps, es pot dir que a totes se’ls ha 
trobat la ubicació. 

Durant aquest procés, els fragments 
de les franges més exteriors de la deco-
ració van col·locant-se sobre la hipòtesi 
de manera adequada, i corroborem que 
realment la segueixen. Però quan anem 
avançant sobre els conjunts figurats i 
a mesura que trobem els encaixos de 

Figura 26. Vista 
general de l’elaboració 
del trencaclosques amb 
l’escena del rapte de 
Ganimedes enquadrat 
en un rombe. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA
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petits fragments, comprovem que no 
s’ajusten amb el dibuix inicial i això ens 
obliga a prescindir d’aquest dibuix i a 
començar a treballar amb noves hipò-
tesis. Finalment, es troba la connexió 
de dos fragments que ens fan modificar 
la disposició de les escenes principals, 
que s’acosten més a les sanefes vegetals, 
i l’escena del rapte de Ganimedes passa 
ha estar enquadrada en un rombe en 
comptes de l’hexàgon plantejat en la 
primera hipòtesi (figura 26).

La composició i definició d’aquesta 
darrera escena és la que ha sigut més 
difícil, per la seva fragmentació en peti-
tes peces, per les seves llacunes i per la 
complicació de disseny vers la resta de 
franges amb decoració geomètrico-ve-
getal. Ha estat necessari buscar paral·lels 
que no hem trobat en conjunts murals 
i sí en mosaics romans. Hem pogut 
verificar que la figura de Ganimedes es 
troba dempeus, com en el cas del mosaic 
del rapte de Ganimedes del segle ii dC 
d’El Djem, que amb la seva mà esquerra 
subjecta dues llances i que amb la dreta 
agafa el coll de l’àliga, molt semblant a 
la manera de la representació del mosaic 
de la Casa de Dionís del segle iii dC 
de Nea Paphos. La figura porta el bar-
ret frigi, la capa es representa a banda 
i banda del cos i va subjectada sota el 
coll en forma de «V», molt propera a la 
representació del personatge al mosaic 
de segle iii dC conservat al Musée Arc-

héologique de Sousse. Gràcies a aquests 
models i al treball intens d’unió de frag-
ments, ha estat possible presentar una 
escena comprensible.

Cal tornar a destacar el gran pro-
blema que han constituït les motllures 
a causa del seu estat de conservació. 
La manipulació ha resultat molt com-
plicada, a part que les pèrdues són molt 
grans. Cada franja o camp decoratiu del 
sostre està definit per motllures que van 
dividint la composició i que són dife-
rents, tant en mides com en motius, per 
a cadascun d’ells. Per tant, una vegada 
han estat preparades per a la manipu-
lació, ha calgut buscar els punts d’unió 
amb les diverses franges sense tenir 
evidències prèvies de la seva ubicació en 
el conjunt a fi de, lentament, poder defi-
nir-les en la composició. 

Un altre conjunt peculiar és el de la 
decoració parietal de l’habitació 3, del 
qual s’ha muntat l’interpanell i part dels 
panells amb les sanefes calades, per tal 
de crear una finestra del que seria el 
conjunt parietal complert. El gruix del 
morter és molt superior al del sostre, 
i la voluntat inicial va ser mantenir el 
gruix dels fragments sense rebaixar 
morters. Això, però, finalment ha que-
dat descartat, ja que els tres estrats de 
morters de preparació se separaven 
amb gran facilitat. Finalment, el tren-
caclosques s’ha realitzat amb la primera 
capa d’arrebossat d’uns 0,5 cm, el llis-
cat i la capa pictòrica. Les connexions 
són escasses però han quedat represen-
tades les dues franges calades del panell 
vermell i la decoració de l’interpanell 
de fons negre.

També ha tingut la seva especificitat 
el panell de la musa Terpsícore. Amb 
els fragments de què disposàvem ha 
estat possible conformar la part central 
del cos fins als peus, embolcallada amb 
uns drapejats de tons morats, i l’espat-
lla dreta i el cap, conjunts sense punts 
d’unió. Per determinar les distàncies a 
què havíem de col·locar les tres agru-
pacions sense equivocar-nos —ja que 
un error podria trencar les proporcions 

Figura 27. Detall del 
sistema d’unió de 
fragments. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA
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de simetria—44 vàrem, en un primer 
moment, mesurar el cap; el resultat van 
ser 6 cm. Si empràvem aquesta mesura 
com a mòdul i el multiplicàvem per 7, 
ens donava 42 cm. Vàrem disposar els 
fragments seguint aquestes mesures i el 
resultat va ser que, prenent un membre 
del cos, vàrem poder crear l’exacta pro-
porció respecte a les altres parts, alhora 
que la figura es presentava harmònica 
i les empremtes del revers del morter 
també encaixaven adequadament.

Quant als materials i sistemes per 
dur a terme les unions de fragments 
de petites dimensions mentre anàvem 
fent el puzle, vam emprar en un primer 
moment una resina acrílica. Ben aviat 
vàrem adonar-nos que no era l’adhesiu 
més idoni, perquè algun fragment es 
desunia durant les manipulacions, i en 
aquesta acció l’adhesiu s’enduia part del 
morter. Vam decidir canviar d’adhesiu, 
i després d’estudiar el més convenient 
per al nostre cas, vam triar un polivinil 
butiral que ens ha permès modificar 
petits errors fàcilment per la seva alta 
reversibilitat, i no s’han donat desunions 
de fragments (figura 27). 

44. M. Vitruvio Polión, Los diez libros de Arquitectura, 
Madrid, Alianza, 2004, pàg. 131-135. 

Creació de la capa d’intervenció 

Finalitzat el trencaclosques i les unions 
d’alguns fragments, va arribar el moment 
de crear el que anomenem capa d’inter-
venció sobre els reversos, que ens permet 
obtenir agrupacions de fragments més 
grans. Tot i que amb aquesta capa s’afe-
geix pes al conjunt, no es va plantejar en 
cap moment rebaixar els morters prepa-
ratoris originals, ja que tant aquests com 
la capa pictòrica formen part del conjunt 
mural, i eliminar-los per alleugerir pes ho 
valorem com una pèrdua molt important 
d’informació. 

Per procedir a l’elaboració d’aquesta 
capa de restauració es trien les agru-
pacions de fragments que formaran un 
conjunt més gran i que serà el que encai-
xarem al nou suport. A cada fragment se 
li dona un número que es registra en la 
cartografia, per documentar gràficament 
totes les agrupacions que hem fet i quin 
lloc ocupen en el conjunt. També es 
documenta totes les unions amb adhesiu 
de fragments més petits i que ara forma-
ran part d’aquests conjunts més grans.

Es voltegen totes aquestes agrupa-
cions de fragments sobre una taula de 
vidre amb un mirall a sota per poder 
corroborar el encaixos de la capa pic-
tòrica, alhora que garantim que tots els 
fragments es col·loquin en el mateix 
pla. Es documenten els conjunts pel seu 
revers, prestant atenció a les empremtes, i 
es netegen si s’escau. En aquest moment 
es revisen les unions fetes amb adhesiu 
i si hi ha desnivells es corregeixen injec-
tant puntualment acetona (figura 28).

Aquest volteig de les peces ha estat 
molt complicat, novament, en els frag-
ments que conservaven motllures, i ha 
calgut idear sistemes per protegir el 
seu relleu, com ara col·locar-los entre 
dues taules de vidre o crear-los suports 
amb escumes adaptables a la seva forma 
irregular.

Els nous conjunts, en total 128 per 
al sostre i 63 en la resta de conjunts, 
s’immobilitzen amb punts de plastilina 
no greixosa, i en totes les pèrdues i frac-

Figura 28. Fragments 
units i voltejats 
preparats per aplicar-hi 
la capa d’intervenció al 
revers. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA
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Figura 29. Procés de 
segellat de les esquerdes 
entre els fragments per 
evitar que el morter 
que s’apliqui s’escampi 
després. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

tures es col·loca un material de reom-
pliment provisional a mode de reserva. 
Es prova amb sorra garbellada, granalla 
vegetal, pols de marbre i sílice, materials 
que es desestimen perquè donen molts 
problemes de ratllat de la superfície pic-
tòrica, i finalment es fa amb pedra tosca.

Aplicades aquestes reserves, injectem 
un primer morter per tal de consolidar 
fissures i esquerdes i unir les diverses 
parts del conjunt. Aquest morter està 
compost per calç amarada (1), puzzo-
lana (2) i triturat ceràmic 0/1 (1). Sobre 
aquests punts també fem cosits amb 
fines bandes de fibra de vidre i un segon 
morter composat per calç hidràulica 
NHL 3,5 (7), triturat ceràmic 0/1 (2), 
triturat de marbre-giallo oro MK 000 (3) 
i triturat de marbre-rosa corallo MK 000 
(2). Després, amb aquest mateix morter, 
en tota la superfície s’adhereix una malla 
de fibra de vidre. Aquests dos morters 
fan la funció d’unir els diversos frag-
ments en conjunts més grans (figura 29).

Finalment, hi apliquem la capa o 
morter d’intervenció, un estrat prim i 
reversible que té com a objectiu la sepa-
ració fisi coquímica de l’obra romana i 
el nou suport, alhora que dona l’estabi-
litat necessària als conjunts. Es col·loca 
a banda i banda de cada peça un llistó 

d’acer inoxidable de 2,5 cm d’alçada, a 
excepció de la paret de l’habitació 3, on 
són de 2 cm. S’aplica una darrera capa 
de morter format per: calç hidràulica 
NHL 3,5 (7), triturat ceràmic 0/1 (2), 
triturat de marbre-giallo oro MK 000 (3), 
triturat de marbre-rosa corallo MK 000 
(2), i sorra de riu 0/2 (5), però ara l’aigua 
d’amassat porta afegida una emulsió 
acrílica al 2%. Aquest morter s’enrasa 
amb un tercer llistó recolzat sobre els 
dos descrits amb l’objectiu que tots els 
conjunts creats tinguin la mateixa alçada, 
i finalment s’hi fan incisions en forma de 
malla per facilitar la unió posterior amb 
el nou suport. 

Passades 24 hores, es voltegen els 
conjunts, tenint novament la capa pic-
tòrica visible, i s’eliminen els materials 
de reompliment, es retiren les restes de 
morter d’injecció i es fa una neteja de la 
capa pictòrica amb aigua lleugerament 
acidulada. Es deixen assecar els nous 
morters durant un mes (figura 30).

Nous suports 

A l’hora de plantejar-nos el nou suport 
del sostre de l’habitació 3, que unifiqui 
tots els conjunts creats, decidim que el 
més adequat és emprar un únic plafó de 
niu d’abella. Atesa la irregularitat dels 
contorns dels diversos conjunts, era 
molt complicat plantejar que aquesta 
peça es dividís en parts, divisió que 
també desaconsellàvem perquè debi-
litaria els contorns dels fragments en 
aquests punts, es perdria la unitat en una 
peça i seria molt complicat que els mor-
ters de reompliment de les llacunes no 
es fracturessin. 

El suport, finalment, mesurava 
4,60 m x 2,5 m i es va fabricar a mida45 
per a aquest conjunt. Està format per un 
nucli de niu d’abella d’alumini de dià-
metre de cel·la de 4,8 mm i densitat de 
77 kg/m³, que es folra per les seves dues 

45. Axson-Technologies
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Figura 30. Diversos 
moments de 
l’aplicació del morter 
d’intervenció en el 
revers d’un grup de 
fragments i vista de 
com es desaven amb la 
seva identificació. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

cares amb un teixit de fibra de vidre 
impregnat amb resina epoxídica, resul-
tant un gruix total de 5 cm. 

Una vegada triat el nou suport, es 
decideix, per garantir el trasllat de la 
pintura, fer l’encàrrec d’un bastidor 
d’acer en forma de quadrícula que té la 
finalitat de proporcionar més rigidesa al 
suport de niu d’abella i minimitzar els 
possibles corbaments. A aquest marc se 
li solden tres argolles en la banda supe-
rior per facilitar l’aixecament i trasllat 
del conjunt a l’espai museístic. També 
té una pestanya en la banda inferior per 
subjectar-lo. El marc s’ajusta al suport 
amb cargols que es fixen amb fibra de 
vidre (figura 31).

Una vegada preparat el nou suport 
amb el marc, els conjunts murals es van 
distribuint i tornant a muntar seguint 
l’ordre numèric marcat en la cartografia. 
Els nous morters d’intervenció man-
tenen els diversos fragments units i 
resisteixen correctament els moviments 
i manipulacions, però cal vigilar la unió 
entre conjunts, ja que al mínim contacte 
els contorns dels fragments, sobretot el 
lliscat i la capa pictòrica, es malmeten. 
Durant aquest darrer muntatge, es tro-
ben nous fragments, ja que es tornen a 
revisar les caixes amb peces que no havia 
estat possible encaixar i, sortosament, es 
troba la motllura i part final del conjunt 
que contacta amb l’arrencada de la paret, 
fet que ens delimita l’habitació i ens per-
met calcular-ne les dimensions totals.

Per col·locar els fragments correcta-
ment respecte a les línies del dibuix, es 
tesen cordills elàstics que reprodueixen 
totes les rectes i motllures del disseny, 
alhora que es reprodueix el rombe de 
l’escena mitològica i es marquen les ano-
tacions que es consideren adients amb 
retolador sobre el suport de niu d’abella. 

Figura 31. Secció 
transversal del suport 
de niu d’abella 
d’alumini on s’ha 
muntat la pintura. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA
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Figura 32. 
Emplaçament dels 
fragments sobre el 
suport, amb extensió 
de cordes per marcar 
els eixos horitzontals i 
verticals. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Una vegada donem la composició per 
bona, s’encarrega una fotografia zenital, 
descrita en l’apartat de documentació, 
amb l’objectiu de comprovar si el conjunt 
funciona i és harmònic, ja que, per les 
dimensions de la peça, al taller ens és 
molt complicat observar-la frontalment 
en la seva totalitat. 

La unió dels fragments pel morter 
d’intervenció a la nova planxa de niu 
d’abella es fa amb la resina epoxídica 
Epolam 2001®46 i microesferes de vidre, 
col·locant a sobre bosses de polietilè amb 
sorra que fan pes i així s’eviten movi-
ments.Les llacunes entre fragments i les 
grans pèrdues es reomplen amb Arlita®, 
argila expandida que resulta molt ade-
quada, ja que és un material molt lleuger 
i resistent (figura 32).

La resta de panells també s’han plan-
tejat amb nous suports de niu d’abella, 
però en tenir unes dimensions molt més 
petites, els gruixos s’han reduït fins als 
1,72 mm. A banda d’aquesta variació, 
s’han treballat de la mateixa manera i 
s’han emprat els mateixos materials.

El conjunt que s’ha tractat de manera 
diferent és el format per dos panells 

46. Axson-Technologies.

amb motius vegetals i que conserven les 
marques de l’encanyissat al seu revers. 
Per aquesta singularitat, hem decidit no 
muntar-los sobre un suport rígid i bus-
car la manera que es puguin exposar de 
manera que siguin visibles tant l’anvers 
com el revers, i així descriure visualment 
el sistema de construcció. 

Aquestes peces es treballen en un pri-
mer moment pel seu revers, i per tant es 
col·loquen els fragments sobre la taula de 
vidre amb mirall. En les fissures s’injecta 
el morter descrit en els altres casos, però a 
partir d’aquesta fase es fan modificacions. 
Es decideix emprar un morter a base de 
calç hidràulica per reomplir les llacunes 
però amb l’aportació d’un material que 
augmenti la seva resistència, ja que el 
gruix del conjunt és considerable. Es fan 
diverses proves emprant com a base el 
morter de la col·locació de les bandes de 
fibra de vidre dels conjunts anteriors, però 
afegint-hi fibra de vidre tallada en diver-
ses proporcions (12:2 i 12:4), alhora que 
es fan proves amb i sense afegir una emul-
sió acrílica a l’aigua de preparació dels 
morters. Finalment, es decideix utilitzar 
el morter amb la proporció 12:4 i l’afegitó 
de l’emulsió acrílica al 2%. Aquest morter 
es fa sota nivell, per després aplicar-li a 
sobre el morter de reintegració final. 
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Figura 33. Aplicació 
del morter d’acabat 
final. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Morters de reintegració de les llacunes

Per reintegrar volumètricament les pèr-
dues o llacunes de pintura mural s’ha 
treballat per buscar un únic morter per 
a tots els panells que ens doni unitat i 
harmonia en la nova museïtzació, que no 
destaqui de l’original, que quedi en un 
segon pla i que no constitueixi, per ell 
mateix, una figura. Alhora, la intenció 
ha estat emprar un morter que tingui 
en la seva composició diverses tonalitats 
i granulometries, evitant, per exemple, 
fer incisions, línies o morters acolorits o 
figures en silueta,47 que considerem inne-
cessaris ja que els motius decoratius són 
comprensibles.

Per aconseguir trobar el morter més 
apropiat s’han fet 21 mostres que han 
estat provades en les diverses tonalitats 
dels conjunts, buscant l’harmonia amb 

47. R. Nunes Pedroso, «Techniques de réintégration 
pour les peintures murales restaurées» in J. Boislève, J. et. 
al. (ed.), Peintures murales et stucs d’èpoque romaine. De la 
fouille au musée, Ausonius, Paris, 2013, pàg. 261-266.

totes elles. Finalment, el triat està com-
post per calç hidràulica NHL 3,5 (1), 
triturat de marbre-giallo oro MK 000 
(1), triturat de marbre-rosa corallo 
MK 000 (½), triturat de marbre-rosso 
verona MK 000 (1) i sorra de riu 0/2 (1). 
La coloració i vibració desitjades s’han 
assolit emprant àrids de diversa tonalitat i 
granulometria.

El morter té un temps d’aplicació i de 
treball limitats i, per tant, cal organitzar la 
feina. En els conjunts petits treballava un 
equip de dues o tres persones per fer via-
ble el treball en una jornada, i mentre una 
part de l’equip anava aplicant el morter, 
l’altra feia els acabats finals amb la tècnica 
de l’esponjat. El morter triat té un to i 
una granulometria similars a la capa d’ar-
rebossat, que en tots els conjunts és molt 
similar, per això tant en les petites llacu-
nes com en les grans pèrdues s’aplica sota 
nivell. Perquè els límits del panell de niu 
d’abella quedin rectes, s’empren llistons 
de fusta i, amb nivells, es va treballant 
perquè les alçades del morter de reposició 
quedin homogènies (figura 33).
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Figura 34. Pintures 
instal·lades damunt 
el suport i sistema 
desenvolupat per 
traslladar-lo a la sala 
d’exposicions. 

Foto: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

Pel que fa al gran sostre de l’habi-
tació 3, hem plantejat treballar amb el 
mateix morter, però en conservar-se les 
franges de motllures hem dut a terme 
alguna modificació. En aquests punts, 
el morter s’ha treballat en relleu,48 
alçant-se uns mil·límetres respecte al pla 
general, insinuant el volum però sense 
crear grans ombres. D’altra banda, cal 
assenyalar que ha calgut plantejar les 
jornades de treball sobre la fotografia 
zenital per aconseguir una reintegració 
sense marques, homogènia i definint les 
parts abastables en un sol dia.

Muntatge final i exposició dels plafons

La pintura disposa, com hem comentat 
anteriorment, d’un bastidor que dona 
rigidesa i protecció i al qual es poden 

48. R. Nunes Pedroso, «Techniques de… pàg. 264.

afegir, segons convingui, unes barres 
frontals de protecció. 

Per fer-ne el trasllat s’ha fet un emba-
latge soft a base d’una capa de plàstic i una 
altra de cartró i s’han col·locat les barres 
frontals de protecció. A continuació, la pin-
tura s’ha fet descansar damunt una estruc-
tura metàl·lica amb rodes on es mantenia 
lleugerament inclinada. D’aquesta 
manera s’ha pogut introduir dins el 
camió i, un cop arribat al centre on s’ex-
hibeix, descarregar-la amb més facilitat.

Una estructura de polipasts situats a 
nivell de planta baixa ha permès introduir 
l’obra a la sala situada a la planta inferior 
aprofitant una gran obertura que hi havia 
al forjat.

La sala disposa d’un sistema de regu-
lació de la humitat relativa i la tempera-
tura que s’ha ajustat als requeriments de 
la pintura, que no convé que s’exposi a 
humitats relatives gaire elevades. La il·lu-
minació és de leds lliures de component 
ultraviolada. Els fragments que es desen 
a les sales de reserva disposen d’un 
ambient similar (figura 34).

La documentació

La documentació no es va fer imme-
diatament a l’inici dels treballs, ja que la 
major part de fragments i conjunts pre-
sentaven dipòsits superficials per totes les 
seves cares, es trobaven engassats i molts 
d’ells sense connexió, i la visió era molt 
parcial. La nostra opció ha estat anar 
desenvolupant la documentació (fotogrà-
fica, cartogràfica i descriptiva) a mesura 
que han anat avançant els treballs i adap-
tar-la a les necessitats de cada moment.

Per a la descripció de la tècnica pictò-
rica, materials de les capes preparatòries 
i alteracions, s’han fet observacions a 
ull nu i amb l’ajut de lupes, tal com s’ha 
descrit a l’inici. L’objectiu ha estat des-
criure els morters de terra, els morters de 
preparació, els enlluïts, les capes pictòri-
ques i els estucs de les motllures. També 
s’ha estudiat l’estat de conservació i les 
alteracions que afectaven cada element 
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Figura 35. Mapa 
d’alteracions de 
la pintura de la 
musa Terpsícore de 
l’habitació 2. 

Gràfic: sílvia Llobet 
(àbac)-MUHBA

conservat. Per facilitar aquesta reco-
llida de dades, s’han elaborat unes fitxes 
individualitzades per franges al sostre, i 
per conjunts a la resta, que s’han anant 
omplint mentre s’estava duent a terme el 
treball de laboratori. 

Pel que fa al recull fotogràfic, s’han 
plantejat diversos tipus de fotografies. 
D’una banda, hem elaborat un ampli 
repertori fotogràfic de detalls dels diferents 
materials compositius dels morters, enllu-
ïts i capes pictòriques, així com d’altera-
cions. Per dur-les a terme s’han emprat, 
d’una banda, un microscopi digital 
DINO-LITE AM4113T-FVW, i d’una 
altra una lupa binocular ZEISS f170.

També s’han fotografiat amb llum 
natural la totalitat de fragments pel seu 
anvers i revers, alhora que els conjunts 
muntats; i amb llum rasant per observar 
les marques sobre el lliscat fresc i d’altres 
informacions sobre la tècnica construc-
tiva de cada conjunt.

La importància de l’observació per a 
l’ull expert del restaurador, els jocs amb 
les il·luminacions i les diverses fotografies 
preses, ha estat molt útil per a l’estudi dels 
diversos conjunts, els materials que els 
formen i la tècnica emprada en cada cas. 

Una vegada els conjunts han estat 
plantejats sobre els seus nous suports, 
s’ha requerit la col·laboració d’un fotò-
graf, que ha captat de manera zenital tots 
els conjunts. Aquestes fotografies han 
estat necessàries per veure la disposició 
dels diferents fragments, i sobretot, en el 
gran conjunt del sostre, per corroborar 
que les línies decoratives estiguin ben 
plantejades (paral·leles i perpendiculars) i 
que el conjunt del rapte de Ganimedes es 
presenti correctament i harmoniós, ja que 
la visió del conjunt tal com s’ha de gaudir 
a l’exposició no era possible sense aquesta 
visió zenital. Per aconseguir una foto-
grafia d’una peça tan gran, el fotògraf 
ha dividit el sostre en una quadrícula, 
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ha creat una estructura metàl·lica alçada 
per on s’ha anat desplaçant la càmera per 
prendre una imatge de cada partició, i 
després ha elaborat un fotomosaic.

Per finalitzar, cal apuntar que s’ha 
realitzat la pertinent cartografia, que ha 
inclòs mapes de tècnica, mapes d’estat 
de conservació i alteracions i mapes de 
treball. Aquesta s’ha fet emprant imatges 
dels conjunts complerts, i en el cas del 
sostre s’ha utilitzat una impressió de gran 
format per prendre totes les nostres ano-
tacions, ja que es va considerar que partir 
la imatge no era beneficiós per compren-
dre les característiques i problemàtiques 
en el global de l’obra (figura 35). 

A tall de conclusions

La restauració dels conjunts pictòrics 
de la domus del carrer d’Avinyó de Bar-
celona ha permès recompondre la rica 
i excepcional decoració interior d’una 
domus propietat d’un personatge benes-
tant de Barcino. Arran d’aquesta inter-

venció, aquests vuit plafons de pintura, 
entre els quals destaca el magnífic sostre 
amb la representació de Ganimedes, es 
poden contemplar al jaciment arqueolò-
gic exposats a tocar de les estructures de 
la domus que temps enrere van decorar.

El procés de treball ha dedicat 
especial cura a documentar i respectar 
les marques i indicis relatius a siste-
mes constructius, així com a explorar 
en profunditat la superfície pictòrica i 
les característiques del morters. L’anà-
lisi exhaustiva dels fragments ha estat 
ampliada amb la consulta bibliogràfica, 
l’estudi històrico-arqueològic i els resul-
tats de les anàlisis fisicoquímiques. L’ava-
luació global de totes les dades recollides 
ha permès situar els trets generals i les 
característiques materials de la pintura 
que constitueixen la base on anar encai-
xant els resultats de les recerques futures.

Resten moltes llacunes i dubtes, no 
obstant això, l’avenç sobre el conei-
xement de la tecnologia de la pintura 
romana de Barcino ha estat significatiu 
(figura 36).

Figura 36. Pintures a la 
sala d’exposicions. 

Foto: oriol clavera-MUHBA
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Catàleg de pintura mural restaurada

Habitació 3: zona mitjana del mur 

Ocells enfrontats

Decoració amb plafons vermells (145 cm d’amplada x 240 cm d’alçada apro-
ximada) que estan delimitats interiorment per sanefes calades. entre ells, 
sobre fons negre, apareix una decoració amb un canelobre vegetalitzat i ocells 
enfrontats. 

És la decoració de la zona mitjana de la paret, que funcionava amb la repre-
sentació del rapte de Ganimedes al sostre del cubiculum. 

estil: iV estil a les províncies
cronologia: segona meitat del segle i - primera meitat del segle ii
MHcB-4041.2
Mides: 120 x 105 x 3,5 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA

Habitació 3: zona mitjana del mur o fris del pis superior 

Decoració geomètrica i vegetal

Decoració d’interpanell de la zona mitjana de la paret o fris decoratiu del sos-
tre del pis superior de l’habitació 3. s’hi poden apreciar les marques del com-
pàs utilitzat per realitzar els cercles envoltats pels motius en forma de «8».

Les sanefes o motius geomètrics solien separar panells amb decoracions 
diferents. 

Revers de la pintura, amb les marques en el morter en forma d’espina de 
peix o «V» que es feien per facilitar l’adherència entre capes. 

cronologia: segona meitat del segle i – primera meitat del segle ii
MHcB-40041.4
Mides: 133 x 71 x 4 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA

Habitació 3: zona mitjana del mur o fris del 
pis superior 

Arquitectures fictícies

Decoració de la zona mitjana o alta del mur. correspondria 
al registre superior de l’habitació 3 o al registre mitjà d’una 
habitació del pis superior situada al damunt d’aquesta. 

La pintura d’elements arquitectònics, com poden ser co-
lum nes, canelobres, portes o finestres, ofe ria noves pers-
pectives de l’espai en un cert efecte de trompe-l’oeil. 

cronologia: segona meitat del segle i - primera meitat 
del segle ii
MHcB-40041.5 
Mides: 56 x 45 x 4 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA
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Habitació 3 

Amoret, putto o erote 

noi despullat i alat que duu un arc i que podria repre-
sentar el fill de la divinitat de l’amor, Venus. Devia apa-
rèixer en una escena associada a aquesta divinitat 
formant part del mateix material d’enderroc de la deco-
ració del sostre de l’habitació 3.

estil: iV estil pompeià
cronologia: segona meitat del segle i
MHcB-4041.3
Mides: 38 x 18 x 4 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA

Sense ubicació precisa 

Canelobre vegetal en interpanell negre flanquejat per 
enquadraments de color groc

Decoració de l’interpanell de la zona mitjana del mur 
d’una estança de la domus, situada, tal vegada, en una 
planta superior. Habitació, sense determinar.

Pintura al fresc amb retocs al sec.

estil: iV estil a les províncies
cronologia: possiblement, segona meitat del segle i 
MHcB-41539
Mides: 46 x 36 x 4 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA

Habitació 3: sostre

Escena mitològica

Luxosa decoració de l’habitació 3. Dins del rombe, representa-
ció del rapte de Ganimedes, «el més bell dels mortals» segons 
la ilíada d’Homer, i al seu voltant, una decoració amb motius 
florals i sanefes combinats amb motllures.

Ganimedes, d’origen troià, guardava els ramats del seu pare al 
mont ida de Frígia. quan Zeus el veu queda cor-robat de la seva 
bellesa, moment en què la divinitat o la seva metamorfosi en 
àguila el rapta i el porta a l’olimp per convertir-lo en el seu coper.

Ganimedes hi apareix representat com un jove amb casquet frigi 
i mantell vermell al vent, i darrere seu Zeus és representat per 
l’àguila.

estil: iV estil pompeià
cronologia: segona meitat del segle i - primera meitat del segle ii
MHcB-4041.1
Mides: 460 x 250 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA
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Habitació 2: zona mitjana del mur

Musa Terpsícore 

terpsícore és la musa de la dansa i el cant coral, i sem-
pre es representava marcant el compàs amb una lira, 
com en aquesta pintura.

La figura devia estar situada al centre d’un panell groc 
de la zona mitjana d’un dels murs del triclini o sala de 
banquets, probablement el mur sud.

cronologia: mitjan segle i - primera meitat del segle ii
MHcB-40040.1
Mides: 56 x 35 x 4 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA

Habitació 3: pis superior 

Motiu vegetal

tant el tipus de decoració com les marques de l’encanyissat 
del revers indiquen que es tracta de la decoració del sostre. 
correspon a una habitació del pis superior situada so bre la 3.

L’entramat de canyes que recobreix el sostre serveix per 
assegurar la correcta subjecció del morter.

cronologia: segle ii?
MHcB-4041.6
Mides: Frontal: 38 x 32,5 x 8cm
Revers: 26,5 x 32 x 8 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA

Interuallum 
Fragment amb un grafit: Licini S [ --- ]  
«sóc de Licini» 

Decoració de la zona mitjana d’un mur que iden tificaria el pro-
pietari de la luxosa domus. Fragment trobat a l’interuallum.

cronologia: segle ii
MHcB-41540
Mides: 9 x 12 cm

Foto: Pep Parer-MUHBA
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eLs PAViMents De LA DoMUs 
D’AVinyó: iDentiFicAció 
ARqUeoMÈtRicA

Aquest treball presenta l’estudi 
arqueomètric dels materials 
lapidis utilitzats a l’habitació 1 de 
la Domus d’Avinyó, a Barcelona. 
centrem aquest escrit en l’opus 
sectile que domina l’estança i els 
nombrosos fragments de crustae 
de marbres blancs recollits 
durant les excavacions iniciades 
l’any 2004 i desenvolupades al 
subsòl de les parcel·les núm. 15 
del carrer d’Avinyó i 4 de Pou 
Dolç. La identificació d’aquest 
conjunt lapidi ajuda a compren-
dre millor el programa decoratiu 
de la domus, com també les 
possibles diverses fases cons-
tructives i ornamentals que es 
van desenvolupar en la seva 
composició. 

Hernando Royo Plumed
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Tarragona 
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Los PAViMentos De LA DoMUs 
De AVinyó: iDentiFicAción 
ARqUeoMÉtRicA

este trabajo presenta el estudio 
arqueométrico de los materiales 
lapídeos empleados en la 
habitación 1 de la Domus de 
Avinyó, en Barcelona. centramos 
este escrito en el opus sectile 
que domina la estancia, y los 
numerosos fragmentos de 
crustae de mármoles blancos 
recogidos durante las excavacio-
nes iniciadas en el 2004 y 
desarrolladas en el subsuelo de 
las parcelas nº 15 de la calle 
Avinyó y 4 de Pou Dolç. La 
identificación de este conjunto 
lapídeo ayuda a una mejor 
comprensión del programa 
decorativo de la domus, así como 
de las posibles distintas fases 
constructivas y ornamentales 
que se llevaron a cabo en su 
composición.
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tHe AVinyó DoMUs’s 
FLooRinG: ARcHAeoMetRic 
iDentiFicAtion 

this paper presents the 
archaeometric study of the stone 
materials used in room 1 at the 
Avinyó Domus in Barcelona. We 
focus on the opus sectile 
dominating the room and the 
numerous white marble crustae 
fragments collected during the 
digging which was begun in 2004 
and conducted in the subsoil of 
the plots at 15, Avinyó street and 
4, Pou Dolç street. identification 
of this stone ensemble adds to 
our understanding of the 
domus’s decorative programme 
and the construction and 
ornamental stages in its 
composition.
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elS PAvIMentS de lA doMUS d’AvInyó: 
IdentIfIcAcIó ARqUeoMètRIcA*

Hernando Royo Plumed
Ana de Mesa Gárate

Introducció

L’excavació arqueològica practicada a 
l’actual carrer d’Avinyó, a l’angle sud-oest 
de la colònia de Barcino, ha revelat part 
de l’espai privat d’una domus, cosa que 
ha permès descobrir i posteriorment 
estudiar un gran conjunt decoratiu. En 
aquest article ens centrem en l’anàlisi 
dels materials lapidis, especialment en un 
paviment d’opus sectile geomètric en molt 
bon estat de conservació.

L’objectiu d’aquest estudi1 és carac-
teritzar i identificar el material lapidi 
emprat tant en l’opus sectile com en els 
diversos fragments de plaques utilit-
zats en la decoració mural dels espais 
d’aquesta domus. A més d’un estudi 
macroscòpic de tots els fragments murals 
i del sectile, per a l’elaboració d’anàlisis 
arqueomètriques s’han seleccionat vuit 

* Aquest treball s’integra en el projecte d’R+D «La 
explotación y comercio de los recursos naturales en el 
Norte de la Hispania Romana; lapis, metalle, aqua» 
(HAR2011-25011).
1. Agraïm al personal del Museu d’Història de 
Barcelona haver-nos proporcionat accés a tot el material 
i al jaciment en qüestió per poder dur a terme aquest 
estudi arqueomètric, en especial a Julia Beltrán i Emili 
Revilla. 

fragments2 rellevants tant pel seu interès 
especial com per les dificultats d’identi-
ficar-los (principalment marbre blanc), 
cosa que ens permetrà aproximar-nos 
amb més seguretat a la identificació de 
les pedreres de procedència. 

Metodologia analítica 

En primer lloc, es va dur a terme l’estudi 
macroscòpic del sectile al seu empla-
çament original i de totes les plaques 
de paret dipositades als magatzems 
del MUHBA. La identificació visual o 
anàlisi macroscòpica es va desenvolupar 
sense alterar la mostra —mitjançant 
l’observació amb llum natural o amb una 
font de llum complementària— amb 
l’ajuda d’una lupa binocular Zeiss Stemi 
2000-C. Es van identificar les carac-
terístiques a escala macroscòpica del 
material, que fonamentalment responien 
a la composició mineral observable, les 
dimensions qualitatives de gra, el color, la 
uniformitat litològica, la fracturació, etc. 

2. Les mostres preses s’han numerat correlativament 
segons la nomenclatura emprada a la Unitat d’Estudis 
Arqueomètrics de l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (Tarragona), de BCN-1064 a BCN-1071.
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En el cas de les pedres de color, per 
identificar el material pot arribar a ser 
suficient l’anàlisi macroscòpica, compa-
rant les seves característiques davant d’un 
catàleg de referència, tot i que òbviament 
hi ha excepcions en què cal fer-ne una 
anàlisi més exhaustiva.

Quan es tracta de marbre blanc, gris 
o pedres de color amb varietats similars, 
l’anàlisi comprèn, a més de l’observació 
visual, l’estudi petrogràfic —macros-
còpic i microscòpic—, completat amb 
l’anàlisi de catodoluminescència duta a 
terme al laboratori de la Unitat d’Estudis 
Arqueomètrics de l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica.

L’anàlisi microscòpica s’ha desenvo-
lupat amb un microscopi òptic de pola-
rització —amb nicols paral·lels i nicols 
encreuats— Nikon Eclipse 50iPOL. 
Per a això ha calgut elaborar una làmina 
prima sense cobrir, amb un gruix de 
30 µm tintada parcialment amb vermell 
d’alitzarina per reconèixer la natura-
lesa dels minerals carbonatats presents 
(discriminació entre calcita i dolomita). 
Les làmines primes s’han fet al Labora-
tori de Preparació de Làmines Primes 
del Departament de Geologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. En 
aquesta anàlisi s’ha prestat una atenció 
especial als criteris de composició (mine-
ralogia), textura i granulometria.3

L’anàlisi de catodoluminescència 
utilitzant un dispositiu CITL CL8200 
Mk-5-1 acoblat al microscopi ha per-
mès observar la resposta luminescent 
de la mostra quan se l’excita amb un 
feix d’electrons.4 Aquesta resposta té un 
color, una intensitat i una distribució 
particulars. 

3. L. Lazzarini, G. Moschini, B. M. Stievano, «A 
contribution to the identification of Italian, Greek and 
Anatolian marbles through a petrological study and the 
evaluation of the Ca/Sr ratio», Archaeometry, 22 (1980), 
pàg. 173-183.
4. V. Barbin, K. Ramseyer, D. Decrouez, S. J. Burns, 
J. Chamay, J. L. Maier, «Cathodoluminescence of white 
marbles, an overview, Archaeometry, 34 (1992), 
pàg. 175-183.

S’han microfotografiat totes les mos-
tres (amb una càmera Nikon Coolpix 
MDC Lens) en condicions de llum pola-
ritzada plana o nicols paral·lels, de llum 
polaritzada encreuada o nicols encreuats 
i de la seva catodoluminescència per 
facilitar l’estudi i la comparació.

Finalment, després de valorar els 
resultats obtinguts, la mostra s’ha com-
parat amb altres mostres de referència 
dels tipus de marbre principals emprats 
en l’època romana. La identificació del 
tipus de marbre s’ha abordat aplicant 
aquest conjunt d’anàlisis mineralògiques 
i geoquímiques seguint la mateixa meto-
dologia, tant pel que fa a les mostres de 
pedrera com a les peces arqueològiques 
per investigar. Aquesta caracterització 
resulta més completa en la mesura que 
s’hi apliquen més tècniques i es valoren 
els resultats de diverses anàlisis, com 
un estudi multimètode.5 Amb aquest 
objectiu, s’han fet servir els materials 
de referència dipositats al Laboratori 
per a l’Estudi de Materials Lapidis de 
l’Antiguitat (LEMLA), de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, junt amb 
la col·lecció de mostres dipositades a 
la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica 
(ICAC).

5. L. Moens, P. de Paepe, M. Waelkens, 
«Multidisciplinary research and cooperation: keys to a 
successful provenance determination of white marbles», 
dins M. Waelkens, N. Herz, L. Moens (ed.), Ancient 
stones: Quarrying, trade and provenance. Interdisciplinary 
studies on stones and stone technology in Europe and near 
East from Prehistoric to the Early Christian Period 
(ASMOSIA II), Acta Archaeologica Lovaniensia, 
Monographie 4, Leuven, Leuven University Press, 1992, 
pàg. 247-254; P. Lapuente, B. Turi, Ph. Blanc, 
«Marbles from Roman Hispania: stable isotope and 
cathodoluminescence characterization», Applied 
Geochemistry, 15, 2000, pàg. 1469-1493; C. Gorgoni, L. 
Lazzarini, P. Pallante, B. Turi, «An updated and 
detailed mineropetrographic and C-O stable isotopic 
reference database for the main Mediterranean marbles 
used in antiquity», dins J. J. Herrmann Jr., N. Herz, R. 
Newman (ed.), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, 
London, Archetype Publications, 2002, pàg. 115-131; D. 
Attanasio, M. Brilli, N. Ogle, The isotopic signature of 
classical marbles, Roma, L’Erma di Bretschneider, Studia 
Archaeologica, 2006.
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Taula 1. Varietats 
identificades a les 
plaques que pertanyen 
al motiu central del 
sectile. S’especifica el 
nombre de plaques de 
cada tipologia. 

Taula 2. Varietats 
identificades a les 
plaques que pertanyen a 
la sanefa que emmarca 
el motiu central. 
S’especifica el nombre 
de plaques de cada 
tipologia.

Taula 3. Varietats 
identificades a les 
plaques de les sanefes 
inferiors del sectile 
(quadrats/rombes/
quadrats) i de les parts 
externes. S’especifica 
el nombre de plaques 
quadrades compatibles 
amb el motiu central 
enfront la resta de peces.

Resultats analítics

Plaques in situ del sectile geomètric

La identificació de les plaques del sec-
tile geomètric elaborades amb pedres de 
color s’ha desenvolupat a partir de l’es-
tudi visual de les seves característiques 
observables.6 Les característiques obser-
vades s’han comparat amb els materials 
pertanyents a les col·leccions de refe-
rència LEMLA-ICAC i els mostraris 

6. Els marbres blancs i grisos presents han estat estudiats 
amb el mateix mètode, a causa de la impossibilitat de 
prendre una mostra per criteris de preservació del sectile.

bibliogràfics disponibles.7 El resum dels 
resultats analítics es presenta a les taules 
1, 2 i 3, on s’individualitza cadascuna de 
les parts per la singularitat de les for-
mes de les plaques. A la taula 1 se’n pot 
observar l’aspecte amb les identificacions 
proposades. 

7. M. Gnoli, Marmora Romana, Roma, Edizioni 
dell’Elefante, 1971; G. Borghini, Marmi antichi, Roma, 
De Luca Editori d’Arte, 2004; L. Lazzarini, Pietre e 
Marmi Antichi. Natura, caratterizzazione, origine, storia 
d’uso, diffusione, collezionismo, Padova, CEDAM, 2004; A. 
Àlvarez, A. Domènech, P. Lapuente, À. Pitarch, H. 
Royo, Marbles and stones of Hispania. Exhibition catalogue 
Asmosia IX Internacional Conference, Tarragona, Institut 
Català d’Arqueologia Clàssica, 2009.

Tipologia  
del material Província d’origen Varietat Placa quadrada

(aprox. 30 x 30 cm)
Placa triangular
(20 x 20 x 30 cm)

Pedra de color àfrica Giallo antico 3 21

àsia Pavonazzetto - 11

Africà verd - 12

Portasanta - 15

indeterminada Pissarra negra 12+1*+1**

*Aquesta placa quadrada ocupa l’espai de quatre plaques triangulars. 
**Petit fragment de placa que probablement es correspon a una placa d’aquesta mida.

Tipologia  
del material Província d’origen Varietat Placa quadrada

(aprox. 30 x 30 cm)
Plaques de 
formes diverses

Pedra de color tarraconense santa tecla 2 1

Brocatello - 1

àfrica Giallo antico 2 -

àsia Pavonazzetto - 1

Africà verd - 1

Portasanta 1 4

indeterminada Pissarra negra 18 -

Marbre blanc indeterminada - 2 -

Tipologia  
del material Província d’origen Varietat Plaques de les 

sanefes inferiors
Plaques de las 
parts externes

Pedra de color tarraconense santa tecla - 17

Aquitània campan - 1

àfrica Giallo antico 17 -

Macedònia Verde antico - 1

indeterminada Pissarra negra 15 1

Marbre blanc itàlia carrara Luni - 1

indeterminada - - 1

Marbre gris Aquitània Possible saint-Béat gris - 8

indeterminada tipus greco scritto - 2
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Figura 1. Sectile 
geomètric. Situació 
de les plaques 
que corresponen 
a cadascuna de les 
varietats identificades. 
Planimetria d’Adriana 
Vilardell i Fernández 
(A. Vilardell i 
Fernández, «Les 
restes romanes del 
carrer d’Avinyó dins 
l’urbanisme de Barcino», 
Ex novo 5, 2009, 
pàg. 59-80). 
Llegenda de varietats: 
santa tecla (stt), brocatello 
(Brc), campan (cam), giallo 
antico (GiA), verde Antico 
(VeA), pavonazzetto (Pav), 
africà verd (Afr), portasanta 
(Pst), pissarra (Pz), carrara 
Luni (car), marbre blanc 
indeterminat (ind), saint-
Béat? (stB?) i tipus greco 
scritto (Grs?)

Muntatge fotogràfic: 
Paloma Allende, Unitat de 
Documentació Gràfica-UDG 
Font: Unitat d’estudis 
Arqueomètrics-UeA. Les 
dues pertanyen a l’institut 
català d’Arqueologia 
clàssica-icAc, tarragona) 

Fragments de plaques murals

La identificació de les plaques murals 
elaborades en pedres de color s’ha fet, 
com en el cas del sectile, a partir de l’es-
tudi visual de les seves característiques 
observables i la comparació posterior 
amb els catàlegs de referència dispo-
nibles. Com a excepció, una d’aquestes 
plaques ha estat mostrejada (BCN-1067) 
per corroborar-ne la identificació amb 
un estudi arqueomètric més detallat. 
Aquest estudi es desenvolupa a conti-
nuació junt amb els marbres blancs i 
grisos. El resum dels resultats analítics 
es presenta a la taula 4.

Per a l’anàlisi arqueomètrica de les 
plaques parietals elaborades en mar-
bres blancs i grisos s’ha fet un mostreig 
selectiu en set dels fragments de placa 
dels quals s’ha considerat que l’aspecte 
visual era més representatiu. A aquestes 
set mostres de marbres cal afegir la mos-
tra de pedra acolorida BCN-1067. La 

metodologia de l’anàlisi depèn, en gran 
mesura, de la tipologia del material lític. 
Macroscòpicament, presenten caracte-
rístiques molt diverses (figura 2) que es 
constaten a l’estudi petrogràfic i catodo-
luminescent (figura 3). 

Tres de les plaques analitzades pre-
senten característiques macroscòpiques 
assimilables a diferents varietats del mar-
bre pirinenc de Saint-Béat (Migdia-Pi-
rineus, França): bandat BCN-1064, gris 
blavós BCN-1065 i blanc BCN-1071.

BNC-1064 és un marbre calcític 
bandat blanc/gris blavós de límits difusos 
i dimensions de gra mitjanes-gruixudes 
(MGS 2,5 mm). Les seves característi-
ques, tant les ja indicades com la textura 
inequigranular, GBS (deformació poc 
desenvolupada i catodoluminescència 
homogènia i molt baixa) també són 
compartides pel marbre de Proconès 
(illa de Màrmara, Turquia). Això no 
permet identificar amb seguretat la 
varietat a què correspon la placa.
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Taula 4. Varietats 
identificades als 
fragments de placa 
trobats a les excavacions 
dels diferents espais de 
la domus. Nombre de 
fragments identificats 
(no s’ha considerat la 
seva forma o mida). 
Entre parèntesis, 
s’especifiquen les 
mostres analitzades 
arqueomètricament de 
cada varietat, l’anàlisi 
de les quals es detalla 
junt amb els marbres. 

BCN-1065 és un marbre gris blavós 
relativament homogeni, de composició 
calcítica, marcadament heteromètric 
(MGS 3,1 mm). Microscòpicament 
(tant amb llum polaritzada com per la 
seva catodoluminescència), és molt simi-
lar a la mostra anterior però la marcada 
bimodalitat en les dimensions dels cris-

talls que es reflecteix en el seu aspecte 
macroscòpic és molt característica del 
marbre de Saint-Béat.

En el cas del marbre blanc BCN-
1071, és poc translúcid i amb una 
destacada variabilitat en la mida dels 
seus cristalls, amb unes característiques 
microscòpiques i catodoluminescents 
similars a les mostres anteriors, però 
pròxim també a la varietat de gra grui-
xut del marbre de Paros (illa de Paros, 
Grècia), cosa que també n’impedeix una 
identificació concreta.

D’altra banda, BCN-1066 és un 
fragment de marbre blanc homogeni 
i especialment brillant, amb una mida 
de gra mitjana. La seva composició és 
predominantment dolomítica, cosa que 
redueix les possibilitats d’identificació. 
El marbre de Tassos (illa de Tassos, 
Grècia) és l’únic marbre clàssic utilitzat 
en època romana de composició dolo-
mítica, mentre que a la península Ibè-
rica es constata l’explotació del marbre 

Tipologia del material Província d’origen Varietat Nombre de fragments

Pedra de color tarraconense santa tecla 72

Brocatello 7

Possible calcària local 4

Macedònia Verde antico 13

Acaia (Peloponès) Rosso antico 5

Pòrfir serpentí verd 1

àsia Possible pavonazzetto 6

Africà verd 3

Portasanta 1 (1.067)

egipte Pòrfir rosso 2

indeterminada Pissarra negra 1

Marbre blanc itàlia Possible carrara Luni 44

Possible carrara estatuari 1

Aquitània Possible saint-Béat blanc 1

indeterminada Dolomític 2

calcídic 6

Marbre gris itàlia Possible bardiglio de carrara 2

Aquitània Possible saint-Béat gris 20

indeterminada tipus greco scritto 93

Figura 2. Aspecte dels 
fragments analitzats.

Font: Unitat d’estudis 
Arqueomètrics-UeA 
de l’institut català 
d’Arqueologia clàssica-
icAc, tarragona
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Figura 3. 
Microfotografies 
corresponents en 
condicions de nicols 
creuats (dreta) i de 
catodoluminiscència 
(esquerra). 

Font: Unitat d’estudis 
Arqueomètrics-UeA 
de l’institut català 
d’Arqueologia clàssica-
icAc, tarragona

de Mijas (Màlaga)8 i s’estan estudiant 
altres pedreres de marbre dolomític.9 
Per això, a manca d’anàlisis complemen-
tàries, no és possible determinar-ne la 
identificació.

La pedra de color analitzada, BCN-
1067, es correspon amb una calcària de 
tonalitat rosada relativament homo-
gènia. La seva composició calcídica, 
la textura recristal·lizada i la presència 
de cristalls de quars accessoris perme-
ten remetre’ns al marbre de portasanta 
(illa de Quios, Grècia).

8. J. Beltrán Fortes, M. L. Loza Azuaga, El mármol 
de Mijas. Explotación, comercio y uso en época antigua, 
Museo Histórico Etnológico de Mijas, Colección 
Osunillas, 2003.
9. A. de Mesa Gárate, Los marmora de Toletum: 
estudio de los granitos y calizas del centro peninsular 
empleados en la ciudad romana y tardoantigua de Toledo. 
(Tesi doctoral, inèdita.)

Dues mostres presenten un aspecte 
visual assimilable als marbres del tipus 
greco scritto (marbre blanc amb vetes 
grises discontínues). Són BCN-1068 
i BCN-1070. Anteriorment, totes 
les peces d’aquestes característiques 
es relacionaven amb les pedreres de 
cap de Garde (Annaba, Algèria), però 
actualment s’està plantejant una revisió 
d’aquests materials pel fet que al llarg 
de la Mediterrània hi ha diverses pedre-
res de les quals s’extreuen roques d’as-
pecte similar.

Totes dues presenten característiques 
microscòpiques i catodoluminescents 
molt diferents, cosa que suggereix una 
procedència dispar, però la notable hete-
rogeneïtat d’aquest tipus de marbre per-
met una àmplia variació, per la qual cosa 
no es pot descartar que procedeixin de la 
mateixa pedrera.
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Taula 5. Resum de 
les característiques 
registrades més 
rellevants, junt amb la 
procedència assignada.

Llegenda: mineral 
accessori (Min. Acc.), 
mida màxima de gra 
(MGs), forma dels 
contactes cristal·lins 
(GBs), deformació 
cristal·lina (Def. crist.) i 
catodoluminiscència (cL). 
calcita (cal), dolomita 
(Dol), quars (qtz), miques 
(Mc), opacs (op), òxids de 
ferro (oxFe), rectes (R), 
corbats (c), lobulats (L), 
suturats (s), suturats i 
interpenetrats (si), macles 
deformades (Mcl) 

Font: Unitat d’estudis 
Arqueomètrics-UeA 
de l’institut català 
d’Arqueologia clàssica-
icAc, tarragona 

Finalment, BCN-1069 és un marbre 
gris homogeni de gra fi amb carac-
terístiques microscòpiques (calcític, 
equigranular poligonal, gra fi, sense 
deformació) i catodoluminescents 
(homogènia d’intensitat baixa i ver-
mellosa) que permeten identificar la 
varietat bardiglio, extreta a les pedreres 
de Carrara (Toscana, Itàlia). Aquesta 
proposta d’identificació s’ha de cons-
tatar mitjançant un estudi geoquímic 
complementari, tot i que és una varie-
tat àmpliament difosa a la província 
Tarraconense.10

L’estudi arqueomètric ha permès 
limitar les possibles varietats a les quals 
pertanyen les mostres analitzades però, 
llevat de la mostra BCN-1067 (porta-
santa), no ha estat possible constatar-ne 
la procedència exacta. S’estan analitzant 
les relacions isotòpiques del carboni i 
l’oxigen presents a les mostres de marbre 
com a mètode d’anàlisi complemen-

10. A. Gutiérrez García-Moreno, I. Rodà de 
Llanza, «El mármol de Luni-Carrara en la fachada 
mediterránea de Hispania», dins S. Keay (ed.), Rome, 
Portus and the Mediterranean. Archaeological 
Monographs of The British School at Rome, 21, 2012.

tària per corroborar les hipòtesis de 
procedència proposades. L’anàlisi es du 
a terme d’acord amb el procediment 
recomanat,11 que és un dels mètodes 
més emprats en l’estudi d’aquest tipus 
de materials.12 

La valoració del conjunt de plaques 
de marbre blanc trobades, després de 
l’anàlisi arqueomètrica de les mostres 
seleccionades, es presenta a la taula 6.

11. J. M. McCrea, «On the isotopic chemistry of 
carbonates and the palaeotemperature scale», Journal 
Chemical Physics, 18 (1950), pàg. 849-857.
12. C. Gorgoni, L. Lazzarini, P. Pallante, B. Turi, 
«An updated and detailed mineropetrographic and 
C-O stable isotopic reference database for the main 
Mediterranean marbles used in antiquity», dins J. J. 
Herrmann Jr., N. Herz, R. Newman (ed.), 
Interdisciplinary Studies on Ancient Stone, London, 
Archetype Publications, 2002, pàg. 115-131; P. 
Lapuente, B. Turi, Ph. Blanc, «Marbles from 
Roman Hispania: stable isotope and 
cathodoluminescence characterization», Applied 
Geochemistry, 15, 2000, pàg. 1469-1493; P. Lapuente, 
P. León, T. Nogales, M. Preite-Martínez, Ph. 
Blanc, «White sculptural materials from Villa 
Adriana: study of provenance», dins A. Gutiérrez 
García-Moreno, P. Lapuente, I. Rodà, (ed.), 
Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of 
the IX ASMOSIA Conference (Tarragona 2009), 
Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
2012, pàg. 364-375.

Sigla
ICAC

UE
MUHBA

Mineral 
principal

Min. 
Acc. Textura MGS

mm GBS Def.
Crist. CL Varietat

Bcn-1064 049/03
1047

cal qtz inequigranular+
morter

2,5 c/L/si Mcl- Homogènia
baixa+

Possible
saint-Béat

Bcn-1065 094/03
1049

cal - inequigranular+ 3,1 c/L/si Mcl- Homogènia
baixa+

Possible
saint-Béat

Bcn-1066 094/03
1053

Dol cal
Mc

inequigranular 2,0 si Mcl- Homogènia
baixa+

indetermada
dolomític

Bcn-1067 -
1059

cal qtz
oxFe

calcita
recristal·lizada

Micro
esprt.

--- --- Heterogènia
baixa+/baixa

Portasanta

Bcn-1068 -
1059

cal Dol
op

inequigranular
poligonal

1,8 R/c/s - Heterogènia
baixa+/mitjana

indeterminada
tipus Grs

Bcn-1069 -
1089

cal - equigranular
poligonal

1,0 R/c - Homogènia
baixa

Possible 
bardiglio

de carrara

Bcn-1070 30/06
-

cal Dol
Mc

inequigranular 3,5 si Mcl Homogènia
baixa

indeterminada
tipus Grs

Bcn-1071 049/03
14003

cal - inequigranular+ 2,5 c/si Mcl- Homogènia
baixa+

Possible
saint-Béat
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Taula 6. Varietats 
identificades als 
fragments de placa 
trobats a les excavacions 
dels diferents espais de 
la domus. Nombre de 
fragments identificats 
(no s’ha considerat la 
seva forma o mida). 
Entre parèntesis, 
s’especifiquen les 
mostres analitzades 
arqueomètricament de 
cada varietat.

Conclusions

La decoració del sectile objecte d’estudi 
és de motius geomètrics. Seguint la 
tipologia establerta per Federico Gui-
dobal,13 estaríem davant d’un opus sectile 
de mòdul de dimensions mitjanes, amb 
mòduls quadrats de motius simples en 
redacció homogènia tipus Q2, on tro-
bem que cada mòdul està format per un 
quadrat de base (d’1,5 peus romans de 
costat), que al seu torn està format per 
un quadrat concèntric disposat sobre la 
punta i les cantonades del quadrat exte-
rior, que estan farcides de triangles. 

Aquest tipus de sectile té l’origen pro-
bablement abans de l’edat d’August, tot 
i que l’ús de materials marmoris seria 
inexistent o molt escàs en les prime-
res etapes. Com a element de datació, 
aquest esquema decoratiu no és gaire 
útil, atès que és un dels motius més uti-
litzats i difosos en l’antiguitat romana 
i el seu ús continuat està documentat 
fins al segle vi dC. 

Pel que fa al material que es va fer 
servir per a l’elaboració, totes les peces 
de color negre (47) són d’una pisarra 

13. F. Guidobaldi, «Pavimenti in opus sectile di Roma 
e dell’area romana: proposte per una classificazione e 
criteri di datazione» dins P. Pensabenne (ed.), Marmi 
Antichi. Problemi d ’impiego, di restauro e 
d ’identif icazione, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1993, 
pàg. 171-233.

negra de procedència per determinar.14 
Per a la resta de materials, cal destacar 
la utilització de marbres d’importació 
en el nucli central del tipus Q2, com ara 
giallo antico ( Jendouba, Tunísia), pavo-
nazzetto (Afyon, Turquia), africà verd 
(Esmirna, Turquia) i portasanta (illa de 
Quios, Grècia). Les sanefes laterals que 
emmarquen el motiu central aporten 
dos materials nous, en aquest cas locals: 
Santa Tecla (Tarragona) i brocatello 
(Tortosa). És a les parts més externes on 
trobem més varietat de materials, però 
ja no hi ha un motiu regular i geomè-
tric, de fet les més orientals del sectile 
són segurament peces reutilitzades; hi 
trobem Santa Tecla, campan (Mig-
dia-Pirineus, França), giallo antico, verde 
antico (Tessàlia, Grècia), pissarra negra, 
Carrara Luni (Toscana, Itàlia), Saint-
Béat (Migdia-Pirineus, França), del 
tipus greco scritto i un marbre blanc 
indeterminat. Tot i que aquestes sec-
cions del sectile no presenten un motiu 
geomètric, sí que sembla que s’ha inten-
tat una imatge de simetria en eliminar 
les plaques negres dels laterals, deixant 
que els costats no restin importància 
al motiu central. 

14. En l’antiguitat, està molt documentat l’ús de la 
pissarra negra procedent de Lavagna (Gènova, Itàlia) 
com a crustae en diversos motius decoratius (inclosos 
sectilia), però a falta d’un estudi arqueomètric detallat, 
no és possible assegurar aquesta possible identificació.

Tipologia del material Província d’origen Varietat Nombre de 
fragments

Marbre blanc itàlia Possible carrara Luni 44

Possible carrara estatuari 1

Aquitània Possible saint-Béat blanc 1 (1.071)

indeterminada Dolomític 3 (1.066)

calcídic 5

Marbre gris itàlia Possible bardiglio de carrara 2 (1.069)

Aquitània Possible saint-Béat gris 20 (1.064/1.065)

indeterminada tipus greco scritto 93 (1.068/1.070)
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En relació amb els fragments murals 
estudiats, hi ha un total de dinou varie-
tats litològiques, entre les quals destaca 
la presència d’alguns dels materials més 
valorats en l’antiguitat, com és el cas 
de les dues varietats de pòrfirs, rosso 
(Gabal Dokhan, Egipte) i serpentí verd 
(Lacònia, Grècia), i el marmor taena-
rium o rosso antico (Peloponès, Grècia). 
Un estudi global d’aquestes plaques 
ens indica que les peces més grans són 
també les que pertanyen als grups més 
representats, com el de Santa Tecla 
(amb 72 fragments), el tipus greco scritto 
(amb 93) i Carrara Luni (amb 44), cosa 
que ens fa pensar que som davant d’un 
possible sòcol i que els motius decoratius 

de detall es van elaborar amb la resta de 
pedres de color, ja que els fragments de 
plaques conservats tenen dimensions 
molt més reduïdes. 

Al mapa de procedències (figura 4) 
es mostra gràficament la localització 
de les pedreres d’origen de les varietats 
identificades.

Si es valora la totalitat del conjunt 
lapidi i la seva diversitat, pel que fa a la 
procedència del material de les diverses 
seccions del sectile, proposem que, o bé 
hi va haver una reforma en la qual es va 
fer servir material local i peces reutilitza-
des de material importat, o una modifi-
cació a l’espai original del sectile va forçar 
a adaptar-lo a una superfície més gran. 

Figura 4. Mapa amb la 
situació de les pedreres 
d’on procedeixen les 
varietats identificades, 
junt amb la situació 
de la ciutat romana de 
Barcino. 
Llegenda pedreres: santa 
tecla (stt), brocatello (Brc), 
campan (cam), saint-Béat 
(stB), carrara (car), giallo 
antico (GiA), verde antico 
(VeA), pòrfir serpentí verd 
(PsV) rosso antico (RoA), 
pavonazzetto (Pav), africà 
verd (Afr), portasanta (Pst) 
i pòrfir rosso (PRo)

Font: modificat de 
Lazzarini, 2004, pàg. 73 



La llum ultraviolada 
revela detalls que 
gairebé no es poden 
veure a simple vista.



iL·LUstRAcions
Reconstruccions hipotètiques,  
pintures i paviments
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Crèdits de les imatges:

Planta del jaciment: 
Dibuix: A. Vilardell.

Reconstruccions hipotètiques: 
Dibuix: L. Suárez Escribano.
Assessorament i hipòtesi: A. Fernández Díaz.

Fotografies: 
Parets de les habitacions 2 i 3: Pep Parer-MUHBA. 
Sostre de l’habitació 3: Gasull Fotografia-MUHBA.
Paviment de l’opus sectile: Oriol Clavera-MUHBA.
Marbres de l’opus sectile: Carla Puerto-MUHBA.
Paviment opus tesellatum: Lídia Font i Carla Puerto-MUHBA.
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Planta del 
jaciment amb les 
tres habitacions 
conservades 
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Habitació 2. Reconstrucció hipotètica de la decoració pictòrica, 
amb dues possibilitats d’alternança de plafons grocs i vermells 
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Habitació 3. Reconstrucció hipotètica de la decoració pictòrica
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Habitació 3. 
Reconstrucció 
hipotètica de la 
decoració del sostre
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Habitació 2. 
Terpsícore, la musa 
de la dansa i el cant 
coral, es representava 
amb una lira
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Habitació 3: Sostre decorat amb l’escena mitològica 
del rapte de Ganimedes
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Habitació 3. 

Rostre de Ganimedes 
amb el cap de l’àguila

Sandàlies de 
Ganimedes, pròpies 
dels oficials de més 
rang i calçat ordinari 
de l’emperador
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Habitació 3. Ganimedes és raptat per Zeus en forma d’àguila, que apareix al seu darrere amb les ales obertes
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Habitació 3. Motius vegetals i florals (fiori sparsi)
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Habitació 3. Camp amb motius florals 
inscrits en cercles tangents
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Habitació 3. Decoració de 
les parets amb plafons 
vermells enquadrats 
amb sanefes calades. 
L’interplafó està decorat 
amb canelobres i ocells
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Habitació 3. Sanefes calades
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Habitació 1. Paviment opus sectile
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Habitació 2. Paviment opus tessellatum
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