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RESUM 

Les excavacions realitzades als darrers anys a l'area central de la ciutat romana de Pollentia han permes d'identificar una part del 
forum. Entre les restes descobertes destaca l'existencia del conjunt format pel Capitoli i el portie periferic que, cronologicament, s'inscriuen 
dins la primera fase edilicia de la ciutat, a la primera meÍtat del segle 1 aC. 
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RÉSUMÉ 

Les fouilles menées pendant les dernieres années dans l'aire centrale de la ville romaine de Pollentia, ont permis l'identification d'une 
partie du forum. Parmi les structures découvertes, il faut souligner l'ensemble monumental du temple capitolin et du portique périphérique 
qu'il faut interpréter dans le contexte de la premiere phase d'aménagement de la ville, au cours de la premiere moitié 
du Ier siecle a. J.-c. 
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INTRODUCCIÓ 

ElS treballs d'excavació a l'area central de 
la ciutat romana de Pollentia es varen iniciar l'any 
1980, amb la realització d'una serie de trinxeres que 
molt aviat permeteren descobrir elements signifi
catius (epigrafia imperial, basaments per a estatues i 
monuments honorífics) que indicaven l'existencia 
dl'un forum. La investigació en aquest sector ha con
tInuat fins al 1993 i ha permes d'identificar la part 
septentrional de l' area monumental, incloent un 

• L'equip d'excavacions de Pollentia és format per 
M. Tarradell Mateu, A. Arribas Palau, M. Roca Roumens, 
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Font, J. Cardell Perelló. Amb la co[.[aboració deIs arquitectes 
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capitoli, el portic occidental de la pla~a, dos templets 
i diferents basaments per a monuments honorífics. 
Així mateix, ha estat excavada una gran part de 
la ínsula situada immediatament al' oest de la 
pla~a porticada, i també algunes estructures al nord 
i al nord-oest del temple (Arribas, Tarradell 1988) 
(fig. 1). 

Aquesta area ha estat profundament afectada 
per l'acció de recuperació sistematica de material 
constructiu en diverses epoques. Aquesta acció és 
clarament visible en el capitoli -quasi totalment 
expoliat- i en altres punts del sector excavat. A 
aquesta acció de desempedrament cal afegir el meto
de d' excavació utilitzat pels primers excavadors de 
la ciutat, els senyors Llabrés i Isasi, que es basava en 
la realització de trinxeres entre les filades d'amet
llers. No cal dir que l'objecte d'aquests treballs era 
exclusivament la recerca de "peces notables", pero 
el més greu és que, abans de reomplir les trinxeres, 
els propietaris deIs terrenys extreien els carreus deIs 
murs per tal de reutilitzar-los. 
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LES CONSTRUCCIONS 
PUBLIQUES 

El eapitoli 

El capitoli s' aixeca sobre un petit promontori 
de 12,5 m s.n.m. i s'eleva sobre un po di de 23 m de 
longitud per 18 m d'amplada. D'aquest podi es 
conserva relativament bé el mur que delimitava el 
massís pel costat septentrional, mentre que la resta 
de murs perimetrals han estat quasi totalment expo
liats, per bé que en alguns punts, sobretot en el 
costat occidental, es conserva una part de la fona
mentació. Malgrat aquest estat de destrucció, la 
planta és reconstitu"ible a partir de les trinxeres de 
fonamentació. 

El mur nord té una amplada de 1,80 m i esta 
constitu"it per dos paraments de carreus de mares de 
gran s dimensions (1,20 x 0,30 de dimensió maxima; 
0,48 x 0,20 de dimensió mínima), pero de grandaria 
desigual i mal regularitzats. L'al<rada maxima con
servada és de 1,39 m, pero de només 0,91 m si es 
compta a partir de 1'horitzó de construcció. La major 
part de l' al<rada visible correspon al podi, excepte en 
un petit tram de la part nord, on s' aprecia el que pos
siblement calgui identificar com a primera filada del 
mur de tancament de la cel·la. Les altres restes 
de murs conservades tenen característiques analo
gues a les que s'acaben de descriure. A l'extrem 
meridional, els dos murs laterals s'eixamplaven en 
forma de de dos massissos de forma quasi quadrada 
(4,20 x 3,60) que emmarcaven l'escalinata d'accés, 
que ocupava la part frontal de 1'edifici en una am
pIada de 9,30 m. 

Al' interior de la superfície delimitada per 
aquests murs perimetrals es distingeixen els fona
ments deIs murs (0,75 m d'amplada) que conformen 
tres cel·les d 'un longitud interior de 9 m i una 
amplada de 5 m la central i de 4 m les dues laterals. 
Aquestes cel·les estan precedides per un vestíbul 
de 7 m de profunditat, sostingut per dues filades de 
dues columnes cadascuna. 

Cal dir, finalment, que no s'ha recuperat cap 
base ni capitell que amb seguretat es puguin atribuir 
al capitoli, de manera que no és possible de saber 
quin era l' ordre arquitectonic segons el qual fou 
constru"it. 

El portie 

A l' oest del capitoli, i separat d' aquest per una 
distancia de 5 m, hi ha les restes d'un portic de 3 m 
de profunditat, del que es conserven els basaments 
ele sis columnes, que s' estenen en un tram de 20 m 
aprox.; els intercolumnis són de 3,70 m aproximada
mento No és possible de saber si aquest portic envol
tava el capitoli pel costat nord, pero sembla logic 
suposar que sí que existia al costat oriental, tot i que 
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la presencia d'altres construccions més tardanes n'ha 
amagat --o destru"it- tota evidencia. En aquest cas, 
l' amplada total de la pla<ra -exclosos els portics
seria de 28 m (fig. 2). 

Els templets a l'est del eapitoli 

Immediatament a l'est del capitoli es conser
ven les restes, també molt arrasades d'altres dues 
construccions de caracter probablement religiós: el 
"temple 1", situat prop de 1'angle nord-est del capi
toli, i l' anomenat "edifici Ir" o "temple Ir", situat 
uns 10 m al sud de l'anterior. 

Pel que fa al temple 1, cal dir que es tracta d 'un 
edifici de planta rectangular, de 8,4 x 5,5 m. Es 
conserva una bona part deIs carreus encoixinats de 
la filada inferior del basament, 1'interior del qual 
és format per un rebliment de pedra i ceramica 
lligats amb morter de cal<r; l' altura conservada 
assoleix els 80 cm sobre el nivell de la pla<ra. No 
hi ha indicis conservats de 1'escalinata d'accés, la 
qual devia trobar-se versemblantment en el costat 
meridional. 

Quant a la datació d'aquest edifici, 1'estratigra
fia documentada immediatament a l'oest ha mostrat 
que una bona part de l'edifici havia estat ja desmun
tada en el moment en que es forma un estrat datable 
amb seguretat de la fi del segle 1. 

L'''edifici TI" és format, en el seu estat actual, 
per un basament motllurat de poca al<rada, 0,40 m 
aprox., de forma rectangular i unes dimensions de 
6 x 10 m, amb 1'eix longitudinal orientat est-oest. El 
seu estat de conservació és molt deficient, redu"it, de 
fet, a les substruccions, pero les restes conservades 
permeten reconeixer l' esquema basic de la planta, 
amb una ceDa de 3 m aprox. m i un pronaos estret 
de 1 m (mesures a nivell de substruccions). Donades 
les seves dimensions i estructura, és plausible de 
pensar que es tractés d'un tetrastil o d'un dístil in 
antis. Cal dir, per una altra part, que immediatament 
al nord d'aquest edifici hi ha una base i un fust de 
columna, tot de mares, que tal vegada li correspo
nen. Aquest edifici estava envoltat al nord, al' est i 
al sud per una canal que devia recollir les aigües 
escolades de la teulada. Així mateix, és interessant 
d'observar que el material constructiu utilitzat inclou 
diferents elements reutilitzats, entre els quals hi ha 
diferents fragments amb motllures de cal<r. 

Els monuments al sud del eapitoli 

Al sud del capitoli es conserven les restes de 
diferents basaments de pedra destinats amb tota pro
babilitat a sostenir estatues i inscripcions honorífi
ques, així com una gran estructura (III) de 5 x 3 m, 
de la qual destacarem el fet de tractar-se de l'unica 
construcció de tot el forum que es troba orientada 
segons els punts cardinals. Aixó fa que a l'hora de 
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FIGURA 2: Restitució hipotetica de l'ínsula oest i del porticat.
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interpretar la seva funció s' estiguin contemplant pre
ferentment funcions político-religioses o inaugurals 
propies d'una colonia. La resta deIs monuments, 
molt malmesos pel reaprofitament de materials cons
tructius i per l'acció de la necropolis que s'hi sobre
posa, estan disposats sense ordre aparent i sense 
guardar una orientació constant. Llur cronologia 
roman encara incerta. En una etapa posterior a 
l' erecció d' aquests monuments fou bastit un mur 
orientat en direcció nord-sud, a l'extrem meridional 
del qual hi ha un recinte quadrangular, probablement 
de la mateixa epoca. 

L'INSULA A L'OEST DEL FORUM 

L'insula situada immediatament a l'oest del 
forum no ha estat encara totalment excavada, pero és 
possible d'afirmar que la seva amplada era de 26 m i 
la seva longitud de 32 m. 

Aquest sector del jaciment presenta una gran 
complexitat estructural, degut a les nombroses refac
cions de que ha estat objecte en diferents moments, 
emmascarant considerablement les seves caracterís
tiques originals. De tota manera, és possible d'afir
mar, en base a les seqüencies estratigrafiques obtin
gudes, que el sector era ja ocupat en la primera 
meitat del segle 1 a.e. En efecte, cal datar d'aquest 
moment alguns deIs murs localitzats en els sondat
ges en profunditat realitzats als recintes M i N 
(Equip Pollentia en premsa) Així mateix, un pou 
10calitzat al' extrem meridional de l' insula va ser 
amortitzat en el segon quart d'aquesta mateixa cen
túria (Equip Pollentia 1994). Sembla probable que 
tot aquest sector fos estructurat per primera vegada 
vers mitjan segle 1 a.C, pero cal dir, amb tot, que els 
elements actualment coneguts no permeten de saber 
quina era aquesta estructura arquitectonica. 

Malgrat les múltiples refaccions que s' obser
ven en molts deIs murs, els pocs sondatges en 
profunditat realitzats fins al moment no han propor
cionat gaires nivells formats en epoca alt-imperial, 
la qual cosa suggereix una continuHat fluida en 
l' ocupació de l' insula fins al moment de la seva 
destrucció, que és possible situar entre 270 i 280. En 
aquesta última etapa d'utilització, la tecnica de cons
tmcció utilitzada consisteix en un socol de pedra 
--de tipus molt diversos, des de la mamposteria als 
carreus reutilitzats- damunt del qual s'aixecava una 
superestructura de toves. La troballa en els nivells 
d' enderroc de grans fragments de paviment, en 
general d'una vintena de centímetres de gruix, que 
apareixen sovint inclinats i capgirats, fa evident 
l'existencia en molts casos d'un pis superior al que 
s' accedia per mitja d' escales de fusta. D' aquest 
mateix moment són dues reixes de finestra de ferro 
trobades respectivament als sector occidental i prop 
de l'angle nord-est de l'insula (Arribas 1993) 
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Pel que fa a la funcionalitat d'aquest sector, 
la documentació disponible es limita a l'ultima fase 
d'ocupació, en el decurs de la qual és possible d'afir
mar l'existencia d'un taller de fundició de metalls i 
de fabricació de vidre en els recintes identificats a la 
part més occidental de l' insula; per una altra part, 
l' activitat comercial queda demostrada per la 
troballa d 'un joc de pesos en el recinte J. Així 
mateix, cal dir que en aques mateix recinte es van 
trobar dos dolia, un deIs quals havia contingut 
cereals. Finalment, i en relació amb les funcions de 
caracter administratiu o religiós, cal fer esment del 
recinte e, al sud-oest del capitoli; es tracta d 'un 
ambit de forma rectangular, de 7 m x 8 m, els murs 
del qual, quasi totalment expoliats, eren fets de 
carreus. Estava dotat d'un paviment d' opus signi
num amb crustae, al damunt, i quasi al centre de 
la paret oest, hi ha la imprompta d'un basament 
de 0,77 x 0,68 m. Aquestes dimensions coincideixen 
aproximadament amb les d'una base motllurada de 
pedra calcaria que ha estat trobada -evidentment 
despla9ada- al sud del capitolio La funció precisa 
d' aquesta construcció no pot ser determinada, pero 
sembla logic pensar que es tracti d'un santuari o una 
cúria. En tot cas, la seva forma i dimensions són pro
ximes a les de la cúria del forum d 'Empúries 
(Aquilué et al. 1984: 174). 

EL SECTOR AL NORD 
DEL CAPITOLI 

EIs treballs d'excavació en aquesta part del 
jaciment van ser iniciats amb la finalitat de docu
mentar el límit septentrional del forum i es troben 
encara en una etapa preliminar. Les estructures des
cobertes són, per una part, dos recintes, deIs que 
només un (01) ha estat totalment excavat. Es tracta 
d'una construcció de planta quasi quadrada, de 
6 m x 5 m, amb les parets construi'des amb una 
tecnica mixta de mamposteria i de carreus reutilit
zats, amb elevació de toves i revestiment pintat a la 
superfície interna. Per una altra part, ens hem de 
referir a una gran construcció, adossada al mur 
septentrional del capitoli i que ha estat intensament 
expoliada, fins al punt que només s' en conserven, i 
encara parcialment, els fonaments, fets amb material 
reaprofitat, sobretot grans carreus, pero també algun 
basament i fust de columna; tots aquests elements 
estaven solidament travats amb morter de cal9. 
Malgrat aquest estat de degradació, sembla cIar que 
aquesta gran construcció s' estenia per tot el costat 
septentrional del temple i que es prolongava vers 

.1' oest amb un mur de carreus que tal vegada enllaci 
amb unes altres fonamentacions del mateix tipus de 
les abans descrites que apareixen immediatament al 
nord de l' insula occidental. Possiblement calgui 
relacionar també amb aquesta gran estructura les res
tes d'un diposit que va ser bastit retallant parcial
ment el mur nord del capitolio 



Quant a la datació d'aquest gran edifici, cal dir 
que la trinxera de fonamentació excavada per tal 
d'assentar-Ia va tallar la sedimentació formada pre
viament contra les partes deIs recintes 01 i 02, abans 
descrits i que es troben immediatament al nord. 
D'aixo es dedueix que aquesta gran estructura fou 
bastida quan probablement tot aquest sector estava ja 
abandonat. Dissortadament, la manca de material s 
significatius fa impossible precisar el moment de 
construcció en termes absoluts. Quant a la funció 
d'aquest edifici, no hi ha, logicament, elements sufi
cients per a precisar-la, pero, donada la seva entitat, 
no sembla impossible que pugui tractar-se d'una 
obra de caracter defensiu, i en aquest cas la hipotesi 
més versemblant és que datés d'epoca bizantina. 

LA NECRÓPOLIS 

L'últim indici d'activitat humana en el sector 
central de Pollentia és una gran necropolis d'inhu
mació. La datació absoluta d'aquest cementiri roman 
encara incerta, pero és possible assegurar que és 
posterior al' expoliació deIs murs corresponents al 
gran edifici situat al nord del capitoli, el qual, com ja 
s'ha dit, correspon a l'última fase constructiva docu
mentada en aquest sector. 

CONCLUSIONS 

Malgrat el caracter encara tan fragmentari de la 
nostra informació, les dades disponibles permeten ja 
d'entendre a grans trets l'evolució d'aquesta area 
central de la ciutat. 

La primera organització arquitectonica de la 
zona sembla datar de la primera meitat ja lleuge
rament avan9ada del segle 1 a.e. En aquest moment 
-o, en tot cas, abans- es devia procedir a 
1 'habilitació de l' area del forum i a la construcció del 
capitolio En realitat, no hi ha dades estratigrafiques 
que permetin d'assegurar la datació del temple, pero 
cal recordar els punts següents: 

a) Les datacions més antigues obtingudes a 
1 'insula occidental apunten vers aquest 
moment. 

b) Les propies característiques estructurals del 
capitoli suggereixen també una datació 
d'epoca republicana. En efecte, els paral-lels 
més proxims són, a la Península lberica, els de 
Sagunt (Aranegui 1987; Aranegui et al. 1988) i 
Italica (Bendala 1982: 55-71 O) datables l'un 
i l'altre de segle Il a.C, i a Italia el de Cosa 
(Boethius, Ward & Perkins 1970: 110), que 
remunta a la meitat d'aquesta mateixa centúria. 

220 

L'evolució del forum durant els primers segles 
de l'imperi no és gaire ben coneguda, pero almenys 
és possible d'afirmar que el templet de l'angle nOf
dest del capitoli estava ja parcialment desmuntat 
abans de l'any 100. Malgrat que no podem precisar 
la data de construcció d'aquest edifici, aixo sembla 
indicar que ja durant el segle 1 d.C -o potser una 
mica abans- l'estructura del forum havia sofert 
alteracions importants, com ara l'eliriünació del por
tic oriental. Aixo permet plantejar la hipotesi que el 
"temple Il" hagués estat bastit també en aquesta 
epoca. En el decurs del segle 11 foren bastits els 
recintes 01 i 02, situats al nord del capitoli, i també 
es realitzaren algunes remodelacions al' insula occi
dental. Tota aquesta area fou destruida de forma vio
lenta entom de 270-280 i queda abandonada fins a la 
construcció del gran edifici documentat al nord del 
capitolio La construcció d'aquest complex va suposar 
sens dubte un expoli de construccions anteriors, que 
devia afectar ja seriosament a l'estat de conservació 
deIs edificis del forum. Aquest mateix edifici, a la 
vegada, fou també en gran part expoliat abans que 
s' establís la necropolis. 

M. R. R., J. S. G. 

ANÁLISI METROLÓGICA 
DEL CAPITOLI 

Eva Subías Pascual 

Elements de restitució 

Pot semblar que parlar del projecte arquitec
tonic d'una estructura de la qual es conserven només 
fonaments, és un contrasentit. Tanmateix, els 
elements que hem pogut reconeixer són els fona
mentals en la construcció del edifici, els elements 
que han de garantir la estabilitat i harmonia del 
conjunt: podí, suport de les columnes, murs de la 
cel-la; i és per aquest motiu que ens és permes bus
car les línies mestres del projecte a partir d'unes 
quantes mides conservades. En efecte, tot i que 
coneixem la planta sencera del temple, els elements 
que la defineixen sobre el terreny inc10uen alguns 
sectors de la rasa general, fragments de fonaments i 
pilars de fonamentació, per tant indicis heterogenis 
que no sempre proporcionen una mida real i no resti
tuida. Pero algunes mides són absolutament fiables 
i a partir d'aquestes, que es detallen a continuació, 
es verifica en primer lloc, com a unitat de mesura, el 
peu roma de 29,6 cms. 



Rasa 
Amplada 

Llargada 

Podi 
Amplada 

Llargada 

Cellae 
Interior total 

Central 

Lateral 

Llargada 

Murs 
Divisió celia 

Divisió pronaos 

Pilar 

Costat 

Costat 

Mesures en m 

18,2 

23,4 

17,7 

desconeguda 

14,05 

5,2 

3,7 

8,6 

0,74 

0,74 

1,5 

1,48 

Resultat:29,6 Peus romans 

61,48 61'j, 

79,05 79 

60 60 

47,46 47'j, 

17,56 17'j, 

12,5 12'j, 

29,05 29 

2,5 2'j, 

2,5 2'/2 

5,06 5 

5 5 

Portar més enlla el ca1cul estadístic d'aquesta 
correspondencia amb el peu roma de 29,6 cm, estu
diar les desviacions i l' error observat, no és ni pos
sible ni raonable, donat que com deiem, moltes de 
les mides hauran de ser restitu'ides i donat que estem 
mesurant elements de fonamentació, on el detall deIs 
acabats no es porta fins allímit. 

L'excavació deis fonaments 

Pel que fa al tra\(at deIs fonaments, les mides 
amb que comptem són poc precises, perque es tracta 
el'un retall de límits irregular s al terreny natural. El 
rectangle que es dibuixa s'aproxima tanmateix a un 
doble triangle de 60 x 80, que tindria la virtut de 
donar una hipotenusa de 100 peus. Seria per tant 
dlescomposable segons el triangle de Pitagores, on la 
relació entre els costats s'expressa pels números 3,4 
i 5. Així coincidiria amb la recomanació de Vitruvi 
(IX, praef. 7), que en dona la raó: la commensurabi
litat en números sencers de les mides de la figura. 
Malgrat la lleugera desviació observada, sembla rao
nable pensar que s 'hagi emprat aquest procediment 
per iniciar el planteig sobre el terreny. 

Les dimensions del podi 

La restitució de l'amplada del podi, obtinguda 
per la prolongació grafica deIs paraments exteriors 
conservats, correspon, aquest cop amb precisió, amb 
60 peus. 

Pel que fa a la llargada, i donat que la rasa deIs 
fonaments de 79 peus hauria de superar la dimensió 
major del podi, ens hem de limitar de moment a 
considerar-la inferior als 79 peus. La restitució final 
es proposara en base als resultats d'ulteriors hipote
sis metrologiques. 
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La planta del temple 

La "reconstitució" de la planta del temple és 
fruit d'una especulació que combina la transposició 
de mides segons un criteri de regularitat amb els pre
ceptes vitruvians, sobretot pel que fa a la disposició i 
amplada deIs murs periferics de les cellae deIs quals 
no tenim cap indici precís. 

Pero la distribució interior de les cellae és ben 
coneguda i aporta la dada essencial de la po si ció deIs 
eixos distributius. EIs 47 110 peus de 1'espai total inte
rior (14,05 m) es distribueixen de la següent manera: 

121
/, + 21

/, + 171
/, + 21

/, + 121
/, = 471

/, 

L'intercolumni central, 1'únic íntegrament con
servat, mesura 171

;' + 21
;' = 20 peus. Si afegim a la 

suma, les dues meitats deIs murs exteriors (consi
derats de la mateixa mida que els interiors, 21/z 
peus), el total s'eleva a 50 peus per a la distancia 
entre eixos total de la cella. EIs 50 peus es distri
bueixen en una relació de 15:20:15, la qual cosa es 
correspon al precepte vitruvia de 3:4:3 o de 6:8:6, 
per a la distribució de la caps;alera en el temple 
d'estil tusca (IV, 7, 2). Per a elevar una primera 
hipotesi de configuració hem suposat doncs que el 
gruix del mur periferic coincidia amb el que ens sug
gereixen els fonaments del mur de tanca frontal, que 
correspon a 21

;' peus distribu'its equitativament a 
banda i banda de l' eix corresponent. 

EIs pilars de fonamentació de les columnes del 
pronaos assenyalen amb precisió la posició dellímit 
frontal del temple. Aquest es trobaria a 62 110 peus de 
la fas;ana del mur posterior restitult. El rectangle 
definit pel perímetre del projecte correspondria 
doncs a 521

;' x 621
;' peus. 

Aquestes dimensions corresponen a un modul 
de 21/z peus com a comú denominador i ens 
perrneten interpretar la figura com un rectangle de 
21 per 25 mOduls de costat. A 1'interior d'aquest 
tras;at podem restituir un rectangle disminu'it de 
1 mOdul per costat (20 x 24) i obtenir així la traduc
ció grafica del sistema de proporcions típiques (IV, 
7, 1) del temple tosca, amb una relació entre costats 
de 5 a 6. La reixa modular encara ens permet 
retro bar una altra dada: l' eix de col·locació de la 
segona fila de columnes, que ha de correspondre a 
la meitat de la profunditat de la pars antica i que 
correspon bé a la realitat arqueologica del temple de 
Pollentia (fig. 3). 

En línies general s la delimitació deIs fona
ments s' adequa per tant als preceptes vitruvians. 
Pero a l'hora de restituir la planta del temple, la 
posició deIs centres de les columnes frontals entra en 
contradicció amb l'esquema que se'n proposa 
actualment (Knell 1983; Gros 1992): si la columna 
se situa en el centre geometric del pilar, 1'eix frontal 
no pot guardar la correspondencia amb els altres 
eixos segons una relació de 5 a 6. Davant d'aquest 
dilema la "reconstitució" del temple obliga a escollir 
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FIGURA 3: Disposicions tuscanes a nivell de fonaments. 

entre dues opcions: adherir a una norma rigorosa, 
segons la qual es considera la tangent de la columna 
com a límit del rectangle preceptiu, i desplar,:ar per 
tant el centre de les columnes respecte als pilars 
de fonamentació, o bé admetre una incongruencia. 
En el segon cas, que recolza en les dades arqueo
logiques, la relació que finalment s' estableix entre 
les dimensions deIs costats del temple, considerat 
fin s a la columnata, és de 52'/2 i 60 peus (en moduls, 
21 a 24). 

Restitució del podi 

Modulant d'aquesta manera la superfície 
ocupada per naos i pronaos es reconeix el principi 
projectual seguit pels arquitectes del temple. 
Adherint al principi basat en la commensurabilitat 
de les mides principals, per a la llargada del podi 
que en principi no ens és coneguda amb precisió, 
haurem de suposar una xifra igualment adequada 
al metode de treball, aproximada -tal com veiem
als 79 peus de la rasa de fonamentació. Una proposta 
possible i senzilla es podria basar en sostreure 
d'aquesta dimensió el 1'/2 peu que hem constatat de 
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diferencia entre el límit de la rasa i l'alr,:at del podi 
en la direcció oposada. Obtindríem així una llargada 
de 77'/2 peus. El podi quedaria dones en un rectangle 
de 60 x 77'/2 peus. La xifra de 77'/2 peus presenta la 
virtut, a més, de ser un múltiple del mOdul de 2'h. 

Constatem a partir de la "reconstitució" de la 
planta del temple i del podi que la relació entre 
amplada i llargada del rectangle total, considerant-Io 
fins a l'inici de l'escala, dibuixa un rectangle de 
52'/2 x 73 3

/. (77'/2 - 33
/.), és a dir en proporció 

aproximada de 5:7, la traducció commensurable del 
rectangle d'arrel de 2 (10'/2 moduls x 5 i 10'/2 
moduls x 7). L'opció d'aquesta figura geometrica ha 
determinat, dones, de fet, la posició de la part frontal 
del po di amb les escales, i la seva importancia per
met recolzar les aproximacions de restitució del podi 
avanr,:ades per altres metodes (fig 4). 

L'escala 

Pel que fa al' escalinata del temple, disposem 
només de la profunditat com a dada segura des del 
punt de vista material. Manca en canvi l'element 
vertical, que es troba en funció de l' alr,:ada del podio 
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FIGURA 4: Hipotesi de restitució de la planta. 

Partint deIs resultats anteriors, la caixa de l'escala 
s'hauria de reconduir a una amplada de 10 peus, fins 
l'inici del podi restitult previament. Per a la 
c;onstrucció de les escales Vitruvi (IX, praef. 7), 
recomana la utilització del triangle perfecte: dividint 
l'al~ada per tres, i donant-li al Hit de l'escala cinc 
de les unitats així obtingudes, sera possible dividir 
la longitud en 4 segments, que, projectats sobre la 
diagonal, permetran la col·locació deIs graons. 

En el cas que aquesta regla senzilla hagués 
estat aplicada, podríem imaginar a partir de la base 
d'un triangle de 10 peus, dividit per 4, que l'al~ada 
valdria 7'10 peus, és a dir 3 vegades la unitat. En el 
sistema metric 2,22 m, que ens dóna una idea apro
ximada per l' al~ada del podio 

Donat que el número de graons ha d' ésser 
senar per tal de poder respectar la prescripció 
religiosa d' arribar al cim amb el peu dret, 
els 7'/2 peus d'al~ada podrien correspondre a 
9 graons de % peus d' al~ada. De fet Vitruvi (I1I, 4, 
4) ens dóna també xifres per a la configuració deIs 
gmons: una estesa entre 1'10 i 2 peus i una contra
petja entre 5/6 i 3/4 de peu. Per una profunditat de 
10 peus, podríem obtenir 8 esteses de 1'/4 peus. 
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La distribució vertical 

Per a la restitució de l'al~at ens podríem guiar 
pels preceptes vitruvians respecte als temples de 
tipus tosca, donat que la planta s' adequa for~a bé a 
les proporcions 5:6 amb una nau tripartita, on el 
ritme de la columnata frontal és superior a l'araeostil 
i similar al del temple tosca conegut per altres exem
pIes arqueologics. A partir d'aquestes característi
ques, Vitruvi proporciona unes relacions numeriques 
per establir el diametre a la base de la columna. La 
crassitudo de la columna, que valdria 1 :21 de 
l'amplada del temple, es tendeix a equiparar amb el 
valor del mOdul (Gros 1992:185). A partir d'aquest 
diametre, s'obtindria l'al~ada de la columna igual a 
7 vegades el modul, és dir 17'10 peus per un mOdul 
de 2'10 peus (5,18 m). L'al~ada total, considerant 
base i capiteH, seria de 8 mOduls, 20 peus. Vitruvi no 
esmenta gairebé res deIs sistemes de proporcions 
que al marge de la columna, organitzen el conjunt 
del temple tosca. Les dimensions del podi per tant, 
no són presentades sota la forma d'una expressió 
numerica. Pel que fa l'entaulament, Vitruvi (IV,7,4) 
dóna les indicacions corresponents a una estructura 
de fusta. L'analisi metrologica del Capitoli de 



Pollentia, no es podra portar de moment més enlIaja 
que no s 'han documentat de moment fragments 
arquitectonics que en provinguin i ignorem per tant 
gairebé tot de l' al\(at. 

Comentari 

Si és cert que grosso modo el tra\(at canonic 
del temple tosca es pot retro bar a les línies mes tres 
del Capitoli de Pollentia, cal dir també que es 
tracta de una aproximació a nivell de fonaments, 
mentre que per la planta del temple s'imposarien 
determinades correccions de detall de les quals ja 
hem esmentat el problema deIs pilars de fonamen
tació de les columnes de fa\(ana. 

A més, perque les proporcions es respectin en 
virtut d'aquestes disposicions toscaniques, 
les columnes lateral s s 'haurien de alinear vertical
ment amb la cara interior deIs fonaments la qual 
cosa obligaria, si més no, a despla\(ar la columna res
pecte al centre de la base per respectar l' alineació, 
tal com, d'altra banda, Vitruvi (I1I, 5, 4) s'encarrega 
de recomanar per l' ordre jonic. 

Altrament, s'hauria d'imaginar, en lloc de 
bases i columnes, la prolongació d'unes antes fins 
a la filada frontal de columnes, model tal vegada 
arcaitzant, tot i que disposa de paral·lels arqueo
logics en el segle TI a.C (Colonna 1985). Pel que fa 
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