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EL FORUM SENATORIAL*

Manuel Civera i Gómez

El lloc del Forum Senatorial en l’última etapa ibera
Estat de la qüestió
Els últims estudis realitzats sobre el Forum de la ciutadella els devem a la professora Aranegui i als seus col·laboradors, els quals ens
hi han aportat la informació més abundant i objectiva. La lectura
que proposem en el present treball té com a referència els seus treballs, si bé amb una revisió crítica conceptualment i interpretativa.
Sense entrar ara en debats, faig notar que, mentre l’acadèmia considera que el Forum que ens ocupa era el municipal, jo defense que
el Forum de la ciutadella és el senatorial. Més encara, sostinc que
durant el període iber el centre polític i religiós de la polis sakantea
es trobava a la plaça més elevada del Castell i a partir del 203, de la
reconstrucció per Publi Corneli Escipió l’Africà, el Forum Senatorial
es projectà construir-lo a la plaça centre-est de la ciutadella. El projecte es consumà durant el període de l’emperador Tiberi quan el
pontífex i edil Gneu Baebius Geminus féu el Forum. Les diferents
inscripcions realitzades pels municipes i pels decurions evidencien que

*
Agraesc la col·laboració dels amics: F. Agudo, F. Aznar, F. Herraiz, T. Llorens,
A. Ventura i V. Ventura en el treball de camp, a l'arqueòleg José Manuel Melchor
pels suggeriments i al MUHSAG per la publicació de les fotografies.
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Saguntum era des dels anys 50 aC colònia i mantingueren les institucions corresponents a les dues institucions heretades del període
iber ple (la de la ciutat i la del senat) i pervisqueren com a tals des
del segle II aC fins al segle II dC.1 Les excavacions realitzades i els
treballs publicats afirmen que en la construcció podem identificar
dos moments: els antecedents del Forum els daten en el segle II-I aC,
etapa que qualifiquen com època republicana –si bé ocupa l’últim
període iber de Sakanta–, i es consolidà a partir d’August perquè
afirmen que els materials de la curia daten de l’any 10 aC - 10 dC.2
En el present treball he considerat, per lògica i per tècnica de
construcció, que les restes més antigues són les que es fonamenten
sobre roca i les veiem sota les estructures de la basilica i dels contraforts, són iberes del període ple3 perquè les estructures que se
superposen, els murs amb contraforts de pilastra, són les estructures
realitzades amb motiu de la reconstrucció de la ciutat a partir del
203 aC. Veiem un carrer i edificis de culte que resten oberts a la
ciutat. De fet, l’estructura adjunta als contraforts proporcionà els
ex-vots que representen Hèracles. La dama i personatges oferents
que s’exposen al museu. La trama s’estenia per dins del castell,
en les immediacions dels basaments del pòdium del temple on
Aranegui identifica restes constructives d’una àrea sacra on els ar
queòlegs documentaren les cendres de l’incendi de la guerra contra
els cartaginesos d’Anníbal.4
Les restes de l’últim període iber (segles II i I a C) són, doncs,
abundants i importants. Per fora del Castell, des del cantó nord-oest
podem apreciar els murs amb contraforts en forma de pilastres i
apreciar que els contraforts d’ampla base s’hi adossaren sense travar

1
Rodríguez Neila, Juan Fco. (1977): “La terminología aplicada a los sectores
de población en la vida municipal de la Hispania Romana”, Estructuras sociales durante la antigüedad, Actas del coloquio, Instituto de Historia Antigua, Universidad de
Oviedo, pp. 199-219.
2
Aranegui, C. 2004: Sagunto, oppidum, emporio y municipio romano, Ed. Bella
terra, Barcelona, pp. 98-103 i 111-127.
3
Del període iber ple és també la cisterna que les excavacions de Simancas
deixaren al descobert enmig de la plaça del Forum.
4
Aranegui 2004, p. 98.
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Restes iberes i contraforts de la reconstrucció de la ciutadella.   

Foto: Federic Aznar

a principi de l’Imperi perquè els murs pogueren resistir les càrregues. Recolza aquesta interpretació la bassa del període imperial
que s’abraça als contraforts per arreplegar l’aigua superficial del
Forum. Amb això podem dir que al llarg del segle II aC s’actuà en
la zona del Forum amb la tendència de terrassar la plaça centre-est
del Castell i renunciar als desnivells que presentava la ciutadella
ibera. Les construccions que més ho evidencien són el basament
del temple i el de la curia, la cisterna de transició amortitzada a
finals del segle II aC i la gran estança rectangular que s’integrà en
la plaça del Forum.
Basament del temple
En l’interior del Castell, per la plaça de la Conillera s’estenen
les restes iberes i, reduït a les primeres filades, hi ha el basament
amb les cellae del pòdium del temple, el qual s’elevava fins a una
alçada d’uns deu metres. Era un edifici exempt que feia 14 metres
de llargària per 12 d’amplària aproximadament. Els murs, que feien
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1.7 metres d’amplària, han desaparegut quasi totalment, només
queden les primeres filades sobre la roca i, conseqüentment, no
s’han datat les restes ornamentals i estatuàries. S’ha considerat que
l’alt relleu sobre pedra travertínica podria pertànyer a un fris o
ara, tesi que no compartisc. Si el temple s’acabà abans de l’Imperi,
amb un pòdium tan alt és molt possible que tingués un soterrani
en dos nivells que habilitaren les cellae. A la planta baixa s’accedia
per la porta de 130 cm d’amplària situada a l’oest del basament i
a la primera planta pel soterrani del pòrtic nord-oest mitjançant
una passarel·la que salvava la cisterna d’època imperial situada al
lateral est del temple.
Estança rectangular
És l’estança ibera més important que es conserva. Té el sòl a
un nivell intermig entre el nivell del Forum i l’arranc dels contraforts. Està situada al cantó nord-oest de la superfície que ocupava
la plaça del Forum. Fa més de 35 metres de llargària per 8.20-8.60
d’amplària. Els murs de les parets fan entre 90 i 150 cm d’amplària
i estan construïts amb pedres de gran tamany en sec, sense treballar. Moltes pedres mostren els buits de les estaques de fusta que
rebentavenla roca de la pedrera. Ara les parets es troben descarnades; però a ben segur hagueren d’estar lluïdes i decorades. Hagué
de tindre dues fileres de columnes o pilastres en sentit nord-sud a
una separació de 270 cm aproximadament que sostenien les bigues
del sostre ajudades per canets rústics de considerable tamany que
es conserven quasi bé tots. A l’estança es descendeix per una escala
de més de deu escalons que transcorre entre el mur est i un mur
construït expressament. L’escala de 530 cm redueix el rectangle
per l’extrem sud. Un mur en sentit est-oest creava un reservat de
la gran sala. A l’oest del costat nord té una porta oberta en pedres
de molt gran tamany que comunica a un corredor que va en sentit
est-oest que en època imperial era el soterrani del pòrtic nord i era
l’accés a la primera planta del soterrani del temple. En el mur est, a
uns 50 cm d’alçada del sòl, hi ha una canal de pedra de 150 cm de
longitud que comunica la cisterna amb la sala. L’estança ibera podria ser la basilica del primer Forum de l’arx o la seu de l’assemblea.
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Estança ibera del s. II aC.                   

Foto: Federic Aznar

Cisterna de transició
Davant del temple es construí una cisterna que fa 2.75 metres
d’amplària per una llargària indeterminada i una profunditat de
4.21 metres. S’ubicà al sud del mur de contenció del terrassament
del Forum en el segle II i I aC. És allargada i està lluïda amb signinum, però no té el caixer de caementicium com les romanes d’època
imperial. És allargassada, però no arredoneix els costats menors
com les ibero-púniques; per això l’anomení de transició.5 Segons
Aranegui, els murs descansen sobre la roca i delimiten estrats superposats de diferent consistència, de manera que eleven el sòl
seguint una tècnica constructiva descrita per Vitruvi, i els materials
permeten datar-la entre els anys 225 i el 175 aC. La cisterna, sempre
seguint la professora, fou amortitzada al voltant de l’any 100 aC,
fet que s’atribueix a un canvi ideològic atés que els molins i altres

5

Civera, M.: “Les cisternes del Castell”, Arse 41, CAS 2007, pp. 149-186.
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materials que l’amortitzaven podrien respondre a ofrenes que recorden els cicles agrícoles.6 Entenc, i no contradic la tesi de l’acadèmia, que el temple no s’acabà durant l’últim període iber, o fou
reconstruït. La cisterna davantera del temple preveia l’abastiment
d’aigua a la sala rectangular mitjançant una canalització de roca
que travessa el mur que les separa. El fet constata que la cisterna i
la sala eren contemporànies i complementàries.
Plaça i curia
La plaça d’aquell primer Forum no sabem com era, només l’estança rectangular potser ens està indicant la seua extensió. Potser
el primer Forum fou un projecte inconclús, com dic. La curia sembla
corroborar-ho atés que es troba una miqueta esbiaixada respecte
del front del Forum, està paral·lela als fonaments que queden del
temple i s’eleva sobre murs amb contraforts de pilastra; fets que ens
estan indicant que almenys els fonaments foren construïts abans
de l’imperi. En qualsevol cas, entenc que el Forum Senatorial tenia
la finalitat de substituir l’antic centre administratiu d’Arse, que al
meu entendre s’ubicava en l’eminència més elevada de la muntanya
(Torre d’Hèrcules). De ser així, tot indica que a partir del 203 aC es
projectà i s’actuà perquè s’ubiqués en la plaça centre-est de la ciutadella la seu administrativa del senat de la Saguntum pre-romana: de
la Saguntum federada de Roma i de la colònia romana de Saguntum.
El Forum Senatorial durant l’Imperi Romà
El Forum Senatorial s’acabà en el regnat de l’emperador Tiberi
(14-37 dC), com deduesc de la lectura de la inscripció monumental i la del pedestal fragmentat trobat al Forum: Ti(berio) Cèsar[i A]
ug(usti), f(ilio) Augu[st]o testamen[to] Cn(aei) Baebi [Ge]m[i]ni. A Tiberi
Cèsar August, fill d’August, per testament de Gneu Bebi Gèmim.7

Aranegui 2004, pp. 98-103.
Corell, Josep: Inscripcions romanes del País Valencià Ia (Saguntum i el seu territori).
Universitat de València, 2002, p. 82-84.
6
7
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Ho: Aigües superficials
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Per l’est s’hagué de desmuntar la lloma que evitava estendre la
plaça, pel nord i per l’oest els murs amb contraforts de pilastra
s’hagueren de reforçar amb contraforts amb bases de més de sis
metres que reforçaven les pilastres dels murs anteriors perquè permeteren les sobrecàrregues i pel sud es construïren terrasses i murs
amb contraforts d’arcades. Faig una relectura del Forum identificant
la plaça, els edificis, els accessos i el sistema hidràulic.
Plaça del Forum
El rectangle de la plaça feia 54
metres de llarga en sentit nord-sud
i 36 d’ampla en sentit est-oest. Tenia la superfície pavimentada amb
caementicium com podem apreciar
en l’accés a la curia. Pels pedestals
recuperats sabem que s’hi alçaven
estàtues als emperadors: August,
Gai, Tiberi, Germànic (eqüestre)
i a Drus, també a Publi Corneli
Escipió l’Africà que reconstruí la
ciutat destruïda pels cartaginesos
i als dos germans Gn Baebi que
feren el Forum, i potser anteriorment a altres personalitats com la
dedicada al duumvir Luci Manli
Fabià.8 Sota la plaça, en el cantó
nord-oest, hi havia un soterrani
Pedestal Escipió.     Foto: Federic Aznar
que ja he explicat, òbviament cobert, que no sabem quin ús pogué tindre durant l’Imperi.

Corell 2002, pp. 78-86. Les transcripcions fetes pel nostre epigrafista de pedestals del Forum són:
		 –Augusto pontifici max(imo) imp(eratori) XIIII co(n)s(uli) XII trib(unicia) potest(ate)
XV municipes saguntini. [A August, pontífex màxim, aclamat imperàtor per catorzena
vegada, cònsol per dotzena vegada, en la seua quinzena potestat tribunícia, els ciutadans saguntins.]
8
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Sistema hidràulic
Contemplà la recollida d’aigua potable de les teulades, l’aigua superficial per a neteja i l'evacuació de les aigües brutes dels
servicium i banys. Per sota de la pavimentació del Forum i arrimada
al pòrtic oest es conserva una canalització que recollia l’aigua de
pluja de les teulades de la basilica i la conduïa cavallera a la cisterna
que se situa al sud. Per darrere de les tabernae transcorria una altra
canalització en direcció a la cisterna. Les aigües superficials es decantaven cap al racó nord-oest, cap al cumpluvium de l’estança ibera
que se situava a nivell del sòl de la plaça i es protegia el buit per una
reixa. La caiguda de les aigües es dirigirien des de l’entrada nord
de l’estança al passadís soterrat del pòrtic nord perquè feren cap
a la cisterna o forat de tres metres de costat que es construí sota el
pòrtic, i que es conserva perfectament. En qualsevol cas pel mur
nord de la cisterna va una canalització que abocava l’aigua sobrant
a la cisterna que es construí posteriorment abraçada als peus dels
contraforts i des d’ella es canalitzaven les aigües a les clavegueres
que passen pel Teatre Romà. El sobreeixidor de la gran cisterna i
dels banys, així com les aigües brutes dels servicis, s’abocaven a la
vessant sud de la muntanya per una claveguera documentada en
les presons del segle XIX (popularment Lleoneres).9

		 –C(aio) Caesari Augusti f(ilio) pontif(ici) co(n)s(uli) design(ato) principi iu(v)entutis.
[A Gai Cèsar, fill d’August, pontífex, cònsol designat, príncep de la joventut.]
		 –Ti(berio) Caesar[i A]ug(usti) f(ilio) Augu(st)o testamen[to] Cn(aeei) Baebi [Ge]m[i]
ni. [A Tiberi Cèsar August, fill d’August, per testament de Gneu Bebi Gèmin.
		 –Germanico Caesari Ti(beri) Aug(usti) f(ilio) Deivi Aug(usti) nepoti Deivi Iuli pronepoti co(n)s(uli) II imp(eratori) II. [A Germànic Cèsar, fill de Tiberi August, nét del diví
August, besnét del diví Juli, cònsol per segona vegada, aclamat imperàtor per segona
vegada.]
		 –[D]ruso Caesar[i] Ti(beri) Aug(usti) f(ilio) deivi Aug(usti) Nepoti deivi Juli pronepoti co(n)s(uli). [A Drus Cèsar, fill de Tiberi August, nét del diví August, besnét del diví
Juli, cònsol.]
		 –P(ublio) Scipioni co(n)s(uli) imp(eratori) ob restitutam Saguntum ex S(enatus) c(onsulto)
bello Punico secundo. [A Publi Escipió, cònsol, imperàtor, per haver reconstruït Sagunt
executant un senaconsult durant la Segona Guerra Púnica.]
		 –L(ucius) M[anlius C(ai) f(ilius)] Fab[ianus…?] d(e) [s(ua) p(ecunia) …? … Luci
Manli Fabià, fill de Gai, … (¿) (ho ha fet) a les seues expenses.
9
Aranegui i Hernández 1989, p. 148.
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Horreum
En el costat oest, al nord-oest del Forum entre els contraforts i el
tabularium, se situava l’horreum. S’elevava des de la roca fins a superar el nivell de la plaça en uns quatre metres. Les cellae de les substruccions tenien una considerable fondària que podem relacionar
amb sils. S’accedia fonamentalment per una porta amb arcada de
pedra travertínica de mig punt encarada a l’oest (front a l’entrada
actual) i transcorria per l’esquena de la basílica fins a trobar per
l’est el basament del pòrtic del Forum. Per Simancas podem deduir
que estava aterrassada des de la roca al nivell del paviment amb
signinum, que era propi de les cisternes o dels llocs on calia que les
parets transpiraren, i estava cobert amb voltes d’aresta.
Tabularium
Entre l’horreum i la basilica, com indiquen les faixes, es trobava
el tabularium. Tenia el sòl a nivell de la plaça del Forum, de manera
que l’accés es podria realitzar pel pòrtic est i per la mateixa basilica.
El tabularium era el lloc on es registraven les operacions mercantils
realitzades a la basilica, una mena de notaria, i també les propietats, etcètera, i quedava arxivat. Era l’arxiu públic de Saguntum i el
seu territori, una dependència fonamental per a l’acció del senat
decurial i és per això que en tots els Forum solia trobar-se al costat
de la curia o de la basilica amb comunicació interior. Atés que el
tabularium havia d’evitar la humitat de la roca que afectava els documents custodiats, pense que el soterrani formava part de l’horreum.
Entenc que el tabularium era l’estança que en les excavacions de
Simancas proporcionaren la decoració de rombs i oves, les voltes
d’aresta estucades i pintades amb pigments rojos i negres, els zòcals
de marbre i disposava de canets amb relleus d’animals.10
Basilica
Ocupava trenta metres del costat oest del Forum. Era l’edifici
on es realitzaven els contactes i tractes comercials, i la justícia.

10

Aranegui, 2004, p. 124.
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Constava de tres naus, la central feia uns deu metres d’amplària i
les laterals uns cinc, de manera que feia des dels exteriors dels murs
uns vint metres d’amplària per una llargària de trenta metres. La
frontera donava al sud, de manera que entre la porta de la basilica
i la cisterna hi havia una distància aproximada d’uns tres metres,
espai que era l’accés des de l’oest. La porta sud era la principal i
cal pressuposar-li una amplada superior als dos metres. El sostre
de la nau central es calcula que podia elevar-se a uns set metres i
el sostre de les laterals a uns cinc. S’han recuperat algunes bases
de les vint columnes que dividien les naus. A l’est la basilica tenia
un atri, el qual conformava la plaça del Forum mitjançant murs o
un pòdium sobre el qual s’alçarien les columnes del pòrtic-atri. Ho
deduïm perquè, seguint el fonament de l’atri, apreciem el brancalet de dues portes de 115 cm d’amplària. La porta est confrontava
amb la porta est de la basilica d’igual amplària, la qual se situava
a deu metres de la capçalera. L’altra porta tancava l’atri pel sud a
uns tres metres de la façana del front sud. De manera que l’atri de
la basilica només cobria uns vint dels trenta metres de la basilica i,
amb això podem dir que el pòrtic que envoltava la plaça del Forum
no era complet en el costat oest.
Accés oest
Transcorria entre la frontera principal de la basilica i la façana
dels banys. Es fàcil que, si s’elimina el museu militar i l’ermita de la
Magdalena, les restes ens indiquen les mides exactes de la basilica
i de l’entrada. En qualsevol cas, sabem que entre els dos edificis
hi havia una distància poc més de tres metres, de manera que era
l’accés més ample del Forum.
Pòrtic sud
Un pòrtic amb columnes tancava la plaça del Forum pel sud
com evidència la cimentació d’un mur que retalla la plaça, paral·lel
al sostre de la cisterna i a una distància de 6.70 metres aproximadament. Aquesta mida permetria una alineació de columnes amb
un cobert de mides iguals que les del pòrtic est. La teulada de
la porxada situada al sud cobria també la cisterna i per les restes
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que afloren havia d’estar tancada pel sud i pels extrems est i oest,
almenys amb un pòdium a manera de barana perquè per l’est podem identificar les impromptes de la porta que donava al pòrtic
de les tabernae. Aquest tancament podria tindre la finalitat d’evitar
les corrents d’aire que al Castell, quan bufa, molesta molt. Amb la
protecció cimentada en el segle XV es perderen les restes que ens
permetrien identificar els materials en què estava construït, si bé
al sud de la cisterna hi ha bases i tambors de columna que podrien
estar indicant-nos-els.
Cisterna
El Forum, com tota la ciutadella, s’abastia d’aigua potable de
pluja i per portajadors que la pujaven de l’aqüeducte de Diana o
del riu. Amb l’imperi es construïren a la ciutadella un nombre considerable de cisternes (una trentena documentades) que, a banda la
gran cisterna del Forum i de l’entrada a la plaça centre-oest, duplicaven la capacitat mitja de les cisternes iberes, de 17 metres cúbics
passaren a més de 30).11 La cisterna romana més gran, enginyosa
i bella de la ciutadella és la del Forum. És una magnífica obra que
abancala d’est a oest tota l’amplària de la plaça al seu nivell i encara
l’amplària de la basilica a l’oest i les tabernae a l’est. L’estructura de
la cisterna la conformen dues naus paral·leles amb volta de canó
de 66.60 metres de llargària per 1.75 d’amplària cadascuna i uns
tres metres d’alçada, unides per vint-i-dos arcades de 2.26 metres
de diàmetre, 2.20 d’alçada i sostingudes per pilars de 0.64 metres
de costat amb imposta. Els pilars, el primer i l’últim, estan adossats a les parets i fan 0.48 per 0.64 m. Disposa de quatre boques
reconstruïdes en el segle XV i rehabilitades en el segle XIX sobre
els oculus romans que es distribueixen l’espai, dues boques en cada
nau i alternatives. La cisterna s’alimentava de l’aigua de pluja de
les teulades del pòrtic i les canalitzacions podem identificar-les pels

11

Civera, M.: “Les cisternes del Castell de Sagunt”, Arse 41, CAS 2007, pp. 149-

186.
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Cisterna i accés sud.                       Foto: Federic Aznar

costats est i oest de la plaça del Forum fins a la cisterna on romanen
les boques de desguàs. Les canalitzacions disposaven de bassetes de
decantació.
Accés sud
El sud de la cisterna s’utilitzà per a dues finalitats diferents:
accés sud-est i els banys i servicium. La part est, en una longitud
aproximadament de 40 metres ha estat excavada i es destinà per
a construir amb doble rampa l’entrada al Forum pel sud. El camí
transcorria d’est a oest arrimat a les muralles de la plaça est de la
ciutadella fins a entrar al recinte fortificat. En arribar la primera
rampa d’accés a les instal·lacions dels banys, tombava el camí cent
vuitanta graus i vorejava el mur sud de la cisterna fins que aconseguia el nivell de la plaça del Forum (sostre de la cisterna). El mur
que separava els dos sentits de l’accés marca perfectament les dues
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rampes.12 Al costat sud-est del Forum i encarat a les tabernae entrava
en la plaça, com evidencien les actuacions sobre la roca per a la
col·locació de la porta.
Servicium i banys
La part sud-oest del Forum és molt interessant tot i que encara
no ha estat excavada, ni identificada. Si la cisterna suposa un aterrassament a nivell de la plaça, cap al sud hi havia dues terrasses
més, l’adjunta a la cisterna i una segona a uns dos metres per sota
del nivell de la plaça del Forum. L’adjunta a la cisterna fa ara uns
10.30 metres d’amplària amb una longitud d’uns 25 metres, amb
el mur sud uns centímetres esbiaixat. Els 250 metres quadrats de
superfície que fa la terrassa es conforma almenys per una nau a la
qual es pot accedir per l’andana inferior on es troben les baixades a
les presons del segle XIX. La nau està compartimentada en quatre
sales que ara veiem comunicades per portes de 80 cm d’amplària
obertes en els murs de 50 cm d’amplària. Els murs revelen que
estan construïts amb caementicium amb pedra calcària de tamany
xicotet, talment com el caixer de les cisternes. Tenen volta de mig
punt i totes tenen un brocal o oculus al centre de la volta i al costat
est. Les estances fan 250 cm d’amplària per uns 300 d’alçada des
del pis actual al zenit de la volta, llevat d’una estança on el sòl s’ha
alçat quasi bé 50 cm. En el segle XIX foren enrajolades (i segurament algunes comunicades entre si), de manera que no es veu el
sòl romà. Són rectangulars i d’oest a est fan les següents mides: la
primera fa 450 cm, la segona 365, la tercera 450 i la quarta 365. La
tercera estança i la quarta estan separades per un espai buit que fa
215 cm (mides externes) de llarg i mitja nau d’ample. Per l’exterior
es comprova que és una cisterna romana lluïda amb signinum que fa
89 cm per 115 cm. Les estances tercera i quarta mantenen encara
uns murs transversals que podrien tindre una alçada aproximada
d’un metre i dividien en dues meitats les estances. Pels costats de
12
Aranegui, 2004, p. 103. Els dibuixos que reprodueix d’E. González de Durana representen mal l’accés, atés que només tenia una rampa d’est a oest i una d’oest
a est fins a aconseguir el pla del Forum en el pòrtic sobre la cisterna.
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la cisterna romana, que es veu per l’exterior, hi ha canalitzacions.
Pel subsòl de la primera dependència passa la claveguera documentada que desguassava a la muntanya per les presons. Al costat
oest de la nau accessible hi ha també cisternes lluïdes amb signinum
a un nivell més elevat que el sòl. Algun dels murs, per exemple
el que separa la primera i la segona estança, té una forat que les
comunica i disposa d’una embocadura per a col·locar una aixeta.
Tot i que només la primera sala disposa de porta a l’andana de les
presons, podem apreciar que hi havia almenys una segona porta
ara amortitzada en la tercera estança. Atés que entre les estructures
descrites i la cisterna del Forum hi ha una distància de 650 cm com
a mínim, se’ns planteja un dubte sobre l’existència de dues naus
paral·leles (o altresestructures) soterrades que no podrem resoldre
sense excavar.
Les estructures descrites i accessibles en part, un terç del conjunt, ens permeten deduir que al sud de la cisterna i davant de la
basilica, carrer d’entrada enmig, es trobaven els banys i els retretes del Forum, instal·lacions imprescindibles que els decurions i les
persones utilitzaven habitualment. L’estança primera podria estar
destinada a servicium. Els retretes estarien arrimats a la paret nord i
prendria l’aigua de l’estança segona que havia de ser una cisterna.
Les estances tercera i quarta podrien ser els banys tipus atenés, els
quals consistirien a crear unes xicotetes banyeres, possiblement
dues o tres per estança, conformades entre el mur transversal i la
paret nord. Al nord, en la zona no excavada, havien de trobar-se
les cisternes d’acumulació d’aigua i la caldera per a escalfar-la. La
cisterneta de 115 per 89 cm (mesures interiors), situada entre les
dues estances, podria ser el dipòsit de l’aigua calenta que serviria
per a templar l’aigua dels banys. Recolza la proposta realitzada el
fet que les estructures descrites es troben en el lloc més excusat i
tenien fàcil l’evacuació de les aigües brutes i fecals a la vessat sud
de la muntanya per les arcades que sostenien l’andana d’accés.
Vist des de l’actualitat, els banys i serveis descrits s’allunyen
de les magnífiques instal·lacions capitalines, però la seua humilitat era un luxe tractant-se d’una ciutadella d’inici de l’Imperi.
Les excavacions que un dia es facen, ben segur, donaran llum als
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nostres dubtes i ampliaran la informació. Potser les excavacions
futures descobriran galeries germanes, potser el que he descrit fou
la construcció primera i les actuacions ens descobriran uns banys
més evolucionats amb el frigidarium, tepidarium i el calidarium amb
l’hypocaustum i la resta d’estructures pròpies dels banys.
Pòrtic est i tabernae
La porxada est no enllaçava en angle amb el pòrtic sud perquè
la porta d’accés pel sud donaven directament a la paret lateral de
les tabernae i no al pòrtic. Això faria que l’accés oest correspongués
en el costat est a un espai lliure que seria aprofitat per a accedir, de
manera que serien simètrics. Els pòrtics est, sud i oest feien 510 cm
d’amples. El sostre del pòrtic est havia de cobrir també les tabernae
en una sola caiguda al costat est o posterior a les columnes. A la
porxada s’obrien els taulells i els portons de les tabernae.
Les tabernae eren tendes on es venien productes alimentícis:
vi, aigua, figues, panses, pa, etcètera i es preparaven menjars ràpids. Els murs de les tabernae feien uns 50 cm. La profunditat de
les botiguesera de 620 cm i l’amplària variava, la major part feien
370 cm, però n’hi havia almenys una de 262 cm. Les portes feien
90 cm d’amplària, se situaven centrades a la banda de darrere, si bé
en una tabernae podem veure el brancalet del portó del taulell. Les
mides i disposició recorden les parades dels nostres mercats. Una
rehabilitació del Forum hauria de contemplar la reconstrucció de les
cinc tabernae que mantenen la planta intacta on podrien exposar-se
els atifells i els estris de l’època.
Accés est
Als dibuixos de les publicacions esmentades en alçat del Forum
de la ciutadella, així com a la maqueta que s’exposa al museu d’Història, es representa el pòrtic est fent angle amb l’atri de la curia.
Al nostre entendre no era així perquè la columnata i el sostre del
pòrtic est havia de ser més baix que les columnes de l’atri de la
curia, primer perquè aquestes descansaven sobre un pòdium que
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tenia aproximadament un metre d’alçada sobre el nivell de les del
pòrtic, després perquè la importància de la curia és major que la
tabernae i l’acabament amb angle l’empetitiria. De fet, com podem
veure sobre el terreny, el pòrtic est s’acabava a partir de l’escala
d’accés a la plaça est. Els petrils feien 113 cm i l’escala 260 cm. Els
graons tenien 16 cm d’alçada, el primer graó fa 60 cm de petjada
i a partir del segon 30 cm. De manera que entre el petril est de
l’accés a la curia i el petril nord de l’accés a la plaça adjunta hi ha
una entrada de 270 cm d’amplària a una mena de pati que fa 624
cm de llargària per 380 cm d’amplària i que, òbviament, no era
tabernae. Les parets d’aquest espai són d’opus vitatum de tamany
menut, com el del Teatre Romà. Cal adonar-se que l’accés a la
plaça est del Castell estava situada més al nord que la porta d’Almenara, lloc per on el sòl est és més baix; de manera que l’accés
romà feia el trànsit en menys desnivell que l’accés islàmic (actual
per la porta d’Almenara).
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Curia
Era l’edifici exent que se situava a l’est del temple on es reunien
els decurions del territori de Saguntum. S’elevava sobre un pòdium
que sobrepassava en un metre el nivell de la plaça i s’hi accedia per
una escala entre petrils que fan 89 cm d’amplària i de quatre graons
de 23 cm d’alçada per 36 cm de petjada de calcària de la muntanya i
perfectament centrada en l’estança central. Constava de tres estances,
les laterals feien 990 cm per 686 cm i la central, 840 cm per 460 cm
(mesures interiors). Aquesta estança central Aranegui l’atribueix al
secretarium. L’estança est reaprofita estructures anteriors i és irregular.
Sembla que s’hi accedia per l’habitacle entre els accessos. La seua
planta inscriu un cantó d’un edifici anterior i potser determinà el
cobriment. Els estudis publicats no l’han considerat part de la curia.13
Les portes de les estances fan 200 cm d’amplària la situada a l’oest
i 110 cm la central. És l’edifici millor conservat del Forum perquè
manté els murs que la tanquen pel nord i oest sobre el pòdium amb
contraforts de pilastra, el pinacle en què acaba l’angle nord-oest i
part de les bases àtiques de les columnes de l’atri de 0.60 m de diàmetre, sense plinto, unides a la part inferior de les columnes estriades
de 0.50 m de diàmetre sobre les que anirien capitells corintis. El sòl
de les estances no es conserva, però l’abundància de tesselae blanques
permeten deduir que el paviment era de mosaic.
Pòrtic nord
Ocupava la part oest del frontal en una llargària aproximada
d’uns deu metres i, com el temple i la curia, s’elevava sobre un
pòdium d’un metre sobre el nivell de la plaça. El pòrtic obeïa fonamentalment a crear l’harmonia de la capçalera del Forum atés que
el sostre descansava sobre els elevats murs amb els contraforts més
potents que fan més de 17 m d’alçada i encara hauríem d’afegir
uns quatre metres del pòrtic. Si tenim en compte la columnata era
simètrica a la de l’atri de la curia, la porxada est i oest tindrien al

13

Aranegui, 2004, p. 123.
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nord una escala d’accés a la curia i al pòrtic nord. El pòrtic té dues
plantes subterrànies; la que comunica amb la sala rectangular i una
inferior destinada a desaigües. La primera podria comunicar amb
el soterrani del temple mitjançant un pont possiblement de fusta i
la segona abocava les aigües a la cisterna situada a l’oest del temple
on es retenien les aigües superficials del Forum.
De ser així, el pòrtic oest no tancava al cantó nord-oest i quedaria un xicotet pati entre el pòrtic i el tabularium. Si al costat del
pati, en la part est del Forum, es destinà a accés a la plaça est, en el
costat oest hi hauria el descens a l’horreum.
Temple
Ocupava la part central de la capçalera del Forum i s’elevava
aproximadament un metre sobre el nivell de la plaça. Davant del
temple, però, quedava una terrassa més ampla perquè al seu davant
el pit avançava uns 3.26 metres com evidencia el mur que amortitzà
la cisterna de transició. Aquest avanç s’allargava aproximadament
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16 metres perquè abastava també els espais lliures entre el temple
i la curia i entre el temple i el pòrtic nord. En la terrassa de davant
del temple hi hauria una ara en la qual es farien les ofrenes i les
invocacions al deu titular de la qual no tenim cap notícia. Entre
el pit central del temple i el pit de la curia i del pòrtic nord és ben
probable que hi hagueren accessos en sentit est-oest de quatre
graonsamb petril de les mateixes mides i característiques que l’accés a la curia: petril de 89 cm i escalons de 272 cm de llargs per 23
cm d’alçada i per 36 cm de petjada. El temple es construí durant
el regnat de Tiberi i, si fou acabat durant els segles II i I aC, es rea
litzaren reformes importants, com el frontó del temple i l’aplacat
de l’avanç de la terrassa davantera explicaré.
Les columnes de l’atri del temple havien de ser les més nobles
de les recuperades: les àtiques de pedra travertínica amb canaladures de 49 cm de diàmetre amb bases de dos bocells. Les columnes
sostenien una noble cornisa que havia de ser la denticulada i amb
oves. Sobre la cornisa hi havia el frontó que explicaré.
La inscripció honorífica del Fòrum
Lectures realitzades fins ara
En diferents excavacions realitzades al Forum s’han recuperat
unes lloses de pedra calcària de la zona, rectangulars, allisades per
una cara i els costats laterals i superior, i desbastades per darrere.
Fan 102-105 cm d’amplària per una llargària desigual en el sentit
del text i una grossària de 23-25 cm unes i 30-54 altres. En la cara
allisada, ocupantel bell mig de la llosa, tenen lletres incises en solcs
entre un i dos centímetres per incrustar les lletres de bronze de la
inscripció. Les lletres es fixaven en dos claus, llevat de la erra que
en portava tres. Conserven les lloses les interpuncions entre les
paraules que fixarien triangles o rossetes.
La inscripció monumental ha estat estudiada fonamentalment
per Pío Beltrán, Francisco Beltrán, Alföldy i per Josep Corell,
aportacionssuccessives que ens han permés acostar-nos al patrici
que sufragà la construcció del Forum. Atés la importància que té
148 / ARSE

EL FORUM SENATORIAL

Dibuix del front nord del Forum Senatorial.          

Dibuix: Manuel Civera

la lectura de la inscripció, exposarem les propostes dels quatre
autors:
Pío Beltrán en 1972 només coneixia set fragments, si ve el
que contenia les lletres FRA no el va considerar de la inscripció,
i ordenà el text així: CN·BAEBIUS·CN· F·G(AL)·[GE]MIN[US]·
[…]S·TESTAM[ENTO]·(F)·(…). I interpretà: Gneu Baebius Geminus, fill de Gneus, de la tribu Galèria per testament construí el
temple.14 Cal dir que l’autor continuà prenent notes i deixà una
lectura hipotètica més completa que publicà el seu nét Francisco
Beltrán, la qual deia: CN·BAEBIVS·CN· F(ILIVS)·G[AL TRIBV)
GE]MIN[VS NOVVM] FORVM AD[…IN]FRA […MV]NI[CIPES
EX]S TESTAM[ENTO…]. És a dir, Pío Beltrán arribà a intuir que

Beltrán Villagrasa, Pío: Obra completa. I Antigüedad, Departamento de Prehistoria y Arqueología, FAC-Letras, Zaragoza, 1972, p. 819-821.
14
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Gneus Baebius Geminus construí el Forum per disposició testamentaria. Per a Francisco Beltrán la inscripció podria tindre una longitud de 24 metres, el doble del que amiden els fragments coneguts,
i que considera propis de la inscripció, i suposà que corria per un
o tots els costats del Forum a manera de fris i elevada.15
En 1977 l’alemany Géza Alföldy publicà un treball sobre els
Bebi de Saguntum i començà tractant la inscripció monumental.
L’autor considera que coneix onze lloses (completes o fragments)
amb lletres corresponents a la inscripció i les ordenà tenint com a
referència la inscripció del Forum de Cisimbrium en la Baetica. La
seua proposta de lectura fou: CN(EVS) BAEBIVS CN(EI) F(ILIVS)
G[AL(ERIA TRIBV) GE]MIN[V]S TESTAM[ENTO] FORV[M
DE SVA PECVN]IA D[ONAVIT, CN(AEVS) BAEBIVS CN(AEI)
F(ILIVS) GAL(ERIA TRIBV) …]NI[…] FRA[TER HERES DEDICAVIT]. És a dir: Gneus Baebius Geminus fill de Gneu de la tribu
Galèria per testament dóna el Forum, el seu germà hereu, Gneus
Baebius fill de Gneus de la tribu Galèria, li’l dedica.16
L’any 2002 l’epigrafista valencià Josep Corell, dins de la seua
magna obra i en el primer dels volums dedicats a Sagunt, revisà la
proposta i revelà tres qüestions importantíssimes per a apropar-se
a un text més fidedigne. 1. S’adonà que el fragment AED (…AE
D…) es trobà a l’hort del Clero, i no a la torre del Clero. Amb molt
bon criteri dedueix que ha de pertànyer a la inscripció monumental
del circ que n’era a la vora, llevà la paraula i canvià la proposta de
lectura. Al meu entendre l’eliminació del bloc amb les lletres AED
és incontestable perquè seria fins ara l’única llosa de la inscripció
que s’ha trobat a la ciutat, també perquè presentava la controvèrsia de la interpunció AE·D, i perquè la lectura de la inscripció no

15
Beltrán Lloris, Francisco: Epigrafía latina de Saguntum y su territorium, SIP Diputación de Valencia, 1980, pp. 78-84.
16
Alföldy, Géza: Los Baebii de Saguntum, SIP Diputación de Valencia, 1977, pp.
7-13. La inscripció del Forum de Cisimbrium en la Baetica diu així: C(aius) Valerius
C(ai) f(ilius) Gal(eria tribu) Valerianus Cisimbrensis IIvir pontif(ex) perpe(tuus) forum, aedes, quinque signa deor(um), quinque statuas suas sua impensa dedit donavit, Flavia Valeriana neptis heres epulo dedicavit.
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necessita l’expressió: [DE SUA PECUN]IA D[ONAVIT] per a dir
que Gneus Baebius construí el Forum. 2. Considerà que els forats
quadrangulars que porten les primeres lloses de la inscripció a 8
cm de l’aresta inferior (també una llosa anepigràfica) servien per a
encastar una reixa que taparia la cisterna de transició que hi havia
davant del temple. El fet el portà a considerar que la inscripció estava col·locada en vertical de manera que la reixa encastada tapés
en horitzontal la cisterna, i açò implicava que la inscripció ocupava
el costat oest del front del Forum i, conseqüentment, havia de tindre
com a molt 35 metres de llargària, molt més curta del que suposà
Alföldy. La posició vertical de la inscripció i els forats per encastar
una reixa són aportacions molt importants; però no s’adonà que
l’extrem del front del Forum no comença en la cisterna, sinó damunt de la porta de l’estança rectangular i que la cisterna ja era
amortitzada feia més de cent anys quan es construí la inscripció. En
conseqüència la reixa de les lletres no tapaven la cisterna sinó el
cumpluvium de la sala ibera. Recolza la tesi que les primeres lloses
de la inscripció, un terç aproximadament, estan completes perquè,
en assolar-se el sostre de l’estança ibera, caigueren i quedaren sepultades. Amidant les dues lloses amb foradets sota les dues paraules
primeres de la inscripció que fan 267 cm i la llosa anepigràfica amb
els mateixos foradets que fa aproximadament 100 cm podem quasi
bé assegurar que la reixa del cumpluvium feia 367 cm de llargària
per 108 cm d’amplària. 3. Corell interpretà també que el cognomen Geminus significa bessó, de manera que explicita la relació
familiar entre els germans: un és el constructor del Forum i l’altre el
testamentari. Amb tot això proposà la següent lectura: CN(AEVS)
BAEBIVS CN(AEI) F(ILIVS) G[AL(ERIA TRIBV) GE]MIN[V]S
TESTAM[ENTO] CN(AEI BAEBI CN F GAL(ERIA TRIBV) GEMI]NI
FRA[TRIS] FORV[M FEC(CIT]. És a dir: Gneu Bebi Gemin fill de
Gneu de la tribu Galèria féu el Forum per testament del seu germà
bessó Gneu Bebi Gemin fill de Gneu de la tribu Galèria.17

17
Corell, Josep: Inscripcions romanes del País Valencià IA: Saguntum i el seu territori.
Universitat de València, 2002, pp. 163-172.
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El dubte que planteja la lectura de Corell és que hi hagen dos
germans bessons que porten el mateix praenomen, però l’epigrafista
valencià arribà a aqueixa proposta perquè al Forum hi hagueren dos
pedestals: un estava dedicat a un germà, l’Gneu Bebi Gemin pels
municipes saguntins, i l’altre al segon germà, l’Gneu Bebi Gemin,
pels decurions i aquest fou pontífex, edil i sali. Això era així o els
dos pedestals estaven dedicats a un sol individu, el supervivent que
féu el Forum, un quan era jove i l’altre quan fou adult. Com expliquem aleshores qui era el germà difunt? Corell afirmà que eren
dos germans bessons que, per motius que desconeguem, tenien el
mateix trinòmina.
Relectura de la inscripció monumental
Considere que Corell tenia raó quan deia que la inscripció havia
d’ocupar el pit del frontal nord del Forum i, conseqüentment, havia
de fer com a màxim els 36 metres de llargària. Ara bé, si tenim en
compte que l’inici de la inscripció tenia una o dues lloses anepigràfiques d’un metre com demostren els forats per a encastar la reixa
i que la mateixa distància cal pressuposar per al final en cadascun
dels tres trams del front del Forum, cal deduir que la inscripció
podria tindre uns trenta metres de llargària com a molt. Amb això
podem afirmar que tampoc la restitució del text que proposa Corell
cabria en el pit de la capçalera de la plaça. A partir d’aquest fet, i
mantenint el significat del text de Corell, fem una nova proposta
de lectura: CN(AEVS) BAEBIVS CN(AEI) F(ILIVS) G[AL(ERIA
TRIBV) GE]MIN[V]S TESTAM[ENTO] [GEMI]NI FRA[TRIS]
FORV[M FEC(IT)]. És a dir: Gneus Baebius Geminus fill de Gneus
de la tribu Galèria construí el Forum per testament del germà bessó.
La virtut més significativa de la nostra proposta és que disposem
de deu paraules de les onze que conformen la frase, totalment o
parcial; és a dir, millora el percentatge de Corell perquè tenim la
completa seguretat que el noranta per cent de les paraules disponibles eren les que conformaren la frase. Per què de les paraules que
elimina la meua proposta, bé proposades per Alföldy o per Corell,
no s’ha trobat cap lletra? Ben segur perquè no mai han existit, de
manera que el text podria ser: CN BAEBIUS CN F GAL GEMINUS
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TESTAMENTO GEMINI FRATRIS FORUM FEC. D’aquest text
només manca la paraula FEC(IT) o potser DON(AVIT). El text
proposat cap perfectament en la capçalera de la plaça i, endemés,
la distribució en els tres trams del pit de 10, 16 i 10 metres quedava
distribuït amb total equilibri de lletres: CN BAEBIUS CN F GAL /
GEMINUS TESTAMENTO GEMINI / FRATRIS FORUM FEC. És
a dir: quinze lletres quedarien davant del pòrtic situat a l’oest de
la capçalera i sobre la sala ibera en una longitud de deu metres,
vint-i-tres lletres ocuparien el pit davanter del temple en una llargària de setze metres i quinze lletres estarien en el pòdium de la curia
en una longitud de deu metres. Recolza aquesta distribució la simetria del text del pit avançat del temple: GEMINVS TESTAMENTO
GEMINI. No menys important és el fet que la llosa on està escrita
la paraula FORVM fa més de 50 cm de grossària quan la resta està
al voltant de 25 cm. Com és possible, si les lloses anaven aplacades
al pit? Bé, doncs, la llosa amb la paraula FORVM cau davant de la
curia i resulta que el pit de la curia està retranquejat respecte de
l’alineació del pòrtic, de manera que la grossària de la pedra amb
la paraula FORVM s’havia deixat expressament perquè suplia el
farcit entre les lloses i el pit.
Els dos pedestals que es trobaren al Forum dedicats pels municipes
saguntins i pels decurions a Gneu Bebi Gemin cridà l’atenció de Beltrán i Alföldy, però és Corell com he dit qui proposà que són persones diferents i germans bessons amb el mateix trinòmina: el mateix
praenomen com son pare (Gneus), el mateix nomen familiar (Baebius)
i el mateix cognomen (Geminus). Aquesta singularitat fa que en el
text que propose s’elimine la reiteració protocolària. No obstant
això, podem preguntar-nos, hi ha exemples de inscripcions que
no expliciten els tres noms del pagà? Sí que n’hi ha, encara que el
monument no fora realitzat per testament. El cas més eloqüent, entre d’altres raons perquè tracta d’un membre de la mateixa família
dels Bebi, és una inscripció de Roma en què Baebia Fulvia Claudia
Paulina i Gratia Maximilla filla de Luci dedicà un mausoleum per a
si mateixa i per al seu millor germà, el nom del qual no s’explicita
en la inscripció: “[…] proco(n)s(uli) sortito provinc(iae) Baeticae, praetori,
tribuno pleb(is), quaest(ori) urb(ano), Xviro stlitibus iudicandis, Baebia
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L(uci) f(ilia) Fulvia Claudia Paulina Grattia Maximilla frati optimo et
sibi”.18 Aquesta mateixa dedicant fa un altre monument en memòria
del germà a la finca que tenien a la Vall de Segó, la inscripció es trobà a l’alqueria de Rugama, i tornà a ometir el trinòmina del germà:
“[… B]aebia L(uci) f(ilia) Fulv(ia) frati.” Escribí: Baebia Fulvia filla de
Luci al seu germà.19 Per què havia de reiterar la fórmula pròpia? És
absurd repetir-la quan es tracta de germans i més si el que s’omet
es diu com el pare. Si una dona, amb el praenomen diferent, òbvia la
reiteració formulària del germà, per què el supervivent dels Gneus
Baebius Geminus havia de repetir exactament tot el formulari del
bessó fallit? Tot això és més possible perquè potser s’explicaven
detalls sobre la família dels Bebi a la inscripció desapareguda de
140 per 103 cm que havia d’anar encastada a les dues lloses que
farien 214 cm de llargària per 147 d’amplària i per 30 cm de grossor en algun lloc preeminent del Forum, la curia o a la basilica. Una
d’aquestes lloses roman al Forum sense la placa, és clar.20
Família Bebi
En qualsevol cas, el patrici que manà construir el Forum fou
Gneus Baebius Geminus, membre important d’una família romana assentada a Saguntum des de molt antic. Alföldy contempla la
hipòtesi que foren descendents de Q. Baebius Tamphilus, un dels
que formava part de l’ambaixada comissionada pel senat romà l’any
219 aC per a parlar amb Anníbal perquè desistís d’atacar Saguntum.
Aquesta possibilitat és més verosímil si considerem que el fill major
d’aquest primer senador romà que tingué algun tipus de relació
amb Saguntum li deien Gneus Baebius Tamphilus que fou cònsul
l’any 182 aC i que el fill menor, M(arcus) Baebius Tamphilus, fou
praetor de la Hispania Citerior l’any 192 aC. Com diu Alföldy, si això
fóra cert, els Bebi de Saguntum serien una de les famílies romanes
més antigues de la ciutat.

18
19
20

Alföldy, 1977, pp. 18-19.
Alföldy, 1977, pp. 20-21. Corell, IB, 2002, p. 456-457.
Chiner, 1990, V-14, p. 146.
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A banda d’aquests Bebi històrics hi ha documentats a Saguntum
més de setanta Bebi, als que hauríem de sumar els Bebi documentats
a Roma en època imperial atés que, segons tots els indicis, procedien
de Saguntum. Foren una de les famílies, gens, més distingides de la
societat saguntina atés que pertanyien al rang senatorial. Bebi posteriors a Gneus Baebius Geminus amb rang de magistrat són: Gneus
Baebius Glab(rio?) edil, Marcus Baebius Sobrinus que fou també
edil de Saguntum, Marcus Baebius Crispus que fou magistrat, Lucius
Baebius Avitus que en el regnat de Neró entrà en l’ordre eqüestre
i al senatorial en Vespasià, Lucius Baebius Hispanus amic de Plini
el Jove, el senador romà Lucius Baebius Fulvia, etcètera. Sembla
que la gran riquesa dels Bebi procedia de les explotacions agràries
i segurament també comercials. Posseïen terres en tot el territori
saguntí, en la part alta del riu, a la vall, pel nord al Forcall (Lesera),
Dertosa, etcètera, i pel sud a Llíria, Villar de l’Arquebisbe, etcètera,
i a Itàlia.21 Els Bebi de Saguntum emparentaren amb els Emili, els
Corneli, els Fabi, els Gemin i els Valeri; de manera que aquestes
famílies foren la crema de la societat saguntina en el segle primer.
La lectura de la inscripció que he proposat i la simetria en el pit
de la capçalera del Forum, potser indicava la situació dels pedestals
amb les corresponents estàtues dedicades als germans bessons: al
costat oest, davant de la paraula Geminus, estaria la dedicada pels
decurions al bessó pontífex, edil i sali; i al costat est, davant de la
paraula Gemini, estaria la dedicada pels municipes saguntins al bessó
difunt. Enmig de les dues ben probablement se situaria el pedestal
i l’estàtua que el pontífex i sali Gneus Baebius Geminus dedicà per
testament a l’emperador Tiberi, de la qual es conserva només el
pedestal fragmentat i un tros del cap de l’estàtua.
Els bessons Gneu Baebius hagueren de nàixer a la fi del segle I aC, atés que a l’inici del regnat de Tiberi, l’any 14, hagueren
de començar les obres i durarien, com a mínim, dues dècades. De
manera que al final del regnat de Tiberi, l’any 37 dC, el bessó que
féu el Forum havia tingut una carrera política important. És a dir, el
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Alföldy, 1977, pp. 25-30.
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bessó difunt hagué de morir abans del regnat de Tiberi, o ben just
a l’inici, a l’edat dels 19 anys com a molt i el bessó que sobrevisqué
tenia com a mínim 40 anys al final del regnat de Tiberi. No sabem
per què morí, si bé la manca de referències a l’honor de morir
en un fet bèl·lic, podríem deduir que faltà a conseqüència d’una
malaltia congènita o adquirida. Si la cosa anà així, l’escultura amb
bulla (que s’atribuí a Mahoma) ben probablement correspongué al
pedestal dedicat pels municipes amb honor a l’adolescent que testà
i, l’altra escultura togada, atés que és del mateix tipus de marbre,
podria correspondre al Geminus que construí el Forum.
L’alt relleu del timpà del frontó del temple
Pedres de travertina de l’alt relleu
Al museu de Sagunt hi ha una dotzena de peces de pedra calissa
travertínica de les pedreres de Viver-Sogorb que formaren part d’un
alt relleu que ha estat considerat de l’últim període iber.22 Es trobaren al voltant del temple, si bé els arqueòlegs no han identificat
l’edifici del qual formava part, ni s’ha interpretat el tema narratiu
que representava perquè consideraren que les pedres no perteneixen totes a la mateixa obra i perquè la informació que aporten era
insuficient per a interpretar-lo.23 Chiner es detingué en la descripció de les pedres i relacionà pràcticament totes les que presenten
relleu i fa alguna observació interessant, però no proposà tampoc
cap lectura global.24 Les peces que pertanyen a l’alt relleu descrites
per Chiner són (l’ordre i la numeració és meu): 1. Escut per rodes.
2. Ones per ales (dues peces). 3. Cap d’un griu. 4. Cossos parcials
de dos homes. 5. Cap d’un home al qual se li està imposant una
corona de llorer. 6. Tors d’un baró amb una toga enganxada amb
una fíbula al muscle esquerre, braç dret elevat, musclet esquerre

Aranegui 2004, “Los relieves monumentales en caliza”, p. 107.
Aranegui 2004, pp. 107-109.
24
Chiner Martorell, Paloma: La decoración arquitectònica en Saguntum. Generalitat Valenciana, C. C. E. C., 1990, pp. 141-147.
22
23
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Peces del frontó.                         Foto: Federic Aznar

abaixat i eixida del braç. 7. Cap d’home cobert amb la toga. 8. Potes del darrera del cavall. 9. Peülles del davant del cavall, soltes. 10,
11 i 12. Acròteres. S’ha considerat que la major part de les peces
esmentades pertanyien a un alt relleu d’un sòcal o d’un fris d’una
ara, si bé darrerament s’ha caigut en el compte que el cap del griu
està esculpit en un bloc amb la vora superior inclinada, fet que
apuntava cap a la pertinença a un frontó.
Les peces certament pertanyen a un frontó com evidencien les
acròteres i sobretot la peça que conté el cap del grifó. A quin edifici
pertanyia el frontó? Si considerem que la major part de les peces
es trobaren al voltant del temple, cal deduir que era el frontó del
temple que ocupava la capçalera del Forum. Incomprensiblement
aquesta possibilitat es descartà perquè algunes peces, com el tors,
les trobà Simancas a la part de la basilica; però sabem que, quan s’assolaren els edificis, ompliren els buits dels soterranis amb la runa.
Atribuir l’alt relleu al temple és, a més a més, molt adient perquè
l’obra escultòrica més notable del Forum hauria d’adornar l’edifici
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més important. La longitud del costat oblic de la peça del grifó i
la projecció de l’angle demostren que el timpà del frontó era un
triangle isòsceles d’uns 1.200 cm de base i uns costats de 666 cm
de longitud; de manera que l’alçada (hipotenusa de la base) era
de 300 cm aproximadament. Efectivament, l’alt relleu conformava
el timpà del frontó del temple, l’únic del Forum.
El timpà fou elaborat amb blocs paral·lelepípeds de travertina
que tenien per la cara treballada una llargària aproximada de 100
cm (entre 90 i 110), una amplària d’uns 50 cm i una profunditat
màxima de 62 cm com podem comprovar en les peces 1, 4 i 8, i per
peces amb la cara vista triangular com demostren les peces 10, 11,
12 o trapezoïdal com la 3. La peça on identifiquem dos homes ens
permet deduir que es representaren a tamany un poc major que el
natural, de manera que la figura que està de peu ocuparia quatre
pedres i la que va a cavall n’ocuparia cinc. Considerant la llargària
avançada i l’alçada de les cares treballades, el frontó el conformaven
sis filades de pedres de 50 cm aproximadament, la superior només
tenia una pedra que era triangular on es llaurà l’acròtera superior
i central. Les mesures de dotze metres de base per sis d’alçada, cal
augmentar-les amb les mides de la motlura de pedra calcària. Amb
això podem calcular que el nombre de peces que conformaven el
frontó eren trenta de cara rectangular i onze de cara triangular o
trapezoïdal. Les pedres del frontó estaven travades, aproximadament i en general, amb un desplaçament d’una quarta part de la
pedra; és a dir, uns 25 cm. Les peces estaven unides entre si per
grapes de plom amb la tècnica de cola de milà. L’alt relleu estava
lluït amb estuc i pintat com encara es pot apreciar en algunes peces.
Les autores esmentades advertiren que el conjunt escultòric estava inscrit en una kyma reversa de 16-17 cm d’amplària, si bé encara
no l’hem identificat en els costats laterals. La profunditat treballada
en els blocs és diferent segons el punt de l’alt relleu. En la peça de
les potes del cavall, la número 8, la kyma sobreix 26 cm, segurament
és la profunditat màxima. En conseqüència l’alt relleu sobreix 26
cm més el que augmenten els aplacats com ho evidencia el bloc 4.
Potser açò explica que alguns fragments de l’alt relleu hagen estat
atribuïts a escultures, quan en realitat eren peces exemptes o quasi
bé exemptes de l’alt relleu. És per exemple el cas del cap coronat,
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en què estava enganxat al frontó per la monyica de la mà on podem
apreciar el buit de la grapa i ben segur portaria una altra grapa en
el coll que ha desaparegut. El tors de travertina, que s’ha considerat
d’una estàtua, és el tors del genet i no estava exempt perquè el bloc
on s’esculpí manté la part posterior del frontó.25 Això ens permet
afirmar que totes les peces enumerades formaven part de l’alt relleu
del frontó del temple i també en formaven part algunes pedres de
la vintena llarga de blocs i fragments que es podem veure escampats
per l’àrea del Forum sense cap mesura de control.
Lectures deficients de l’alt relleu
Tot i que no hi ha cap proposta global que haja interpretat
l’alt relleu, cal dir que s’han fet tímids apunts. Sobre el bloc 4, que
és la pedra central del frontó, Boix digué que es representen dos
personatges que es donen la mà amb senyal de pau o aliança.26
Aranegui escriví: “Entre els sillars dels basaments apareixen cavalls,
una trobada entre dos personatges amb indumentària militar seguit
d’una escena de combat contra un monstre, fins ara inèdita (…)” i
més endavant diu que es representa una imposició de mans.27 Són
propostes especulatives i poc afortunades perquè, tot i ser parcials i
diverses, el seu potencial informatiu es considerable. Chiner apuntà
una errada inicial quan digué que, de ser dos homes donant-se les
mans, aquestes havien desaparegut quan l’estudià; però no continuà deduint. L’observació més interessant de l’arqueòloga fou que
l’home de la dreta de l’observador està més alt que el de l’esquerra
i, incomprensiblement, pensà que l’home estava agenollat i no que
anava dalt del cavall.28 Féu també alguna observació desafortunada
com la precisió sobre la mà que corona el cap, sobre la qual escriví
que és massa gran per a les proporcions dels personatges i té un
acabat poc acurat. El tamany de la mà s’ha d’entendre perquè, en

Chiner (1990), p. 143.
Boix, Vicente: Memorias de Sagunto. Imprenta de José Rius, València, 1865,
L-117, pp. 108-109.
27
Aranegui 2004, p. 108.
28
Chiner, 1990, p. 143.
25
26
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quedar mig oculta a l’observador, l’escultor l’augmentà perquè es
veiés i l’acabat és imperfecte perquè anava lluïda. El més sorprenent és que les arqueòlogues no es preguntaren sobre els dos buits
quadrats que hi ha a la dreta del bloc 3, sota la figura humana més
elevada; quan és tan evident que els forats eren per a aplacar una
peça al cavall, de la mateixa manera que les peülles davanteres
s’enlairaven per aplacat. Tampoc veieren que l’home dret sosté una
mena d’objecte entre les mans i el pit.
En no interpretar bé el bloc 4, es pergué la informació que
aportava la pedra més important de les trenta peces del trencaclosques. De fet, com veiem en el dibuix que he fet, se situava al bell
mig del frontó, en la tercera filada; de manera que la hipotenusa
la divideix en dues parts iguals. El que s’escolpí en el bloc 4 era la
cintura i el braç dret del protagonista dret i part del genet. Es veu
la sella, la cuixa del genet i el recull de la toga. El tractament allisat
de la cuixa del genet, que no braç, ha estat fet abans d'enganxar
l’aplacat que s’ajustava al costat dret del cavall i amb això l’escultor
li donà una acurada profunditat al relleu. Certament també dificultà la interpretació atribuir les restes a diferents obres. Aranegui
considerà que el tors no pertany al conjunt i Chiner considerà que
no pertanyen a l’alt relleu el tors i el cap.29 L’argument és que Simancas (1920-1935) els trobà a la basilica i no tingueren en compte
que el frontó s’acabaria d’assolar en l’edat mitjana, de manera que
durant el període islàmic o posteriorment pogué formar part de
la runa que aterrassà la plaça de l’Alcaid. La pedra travertínica en
què estan fets, les dimensions, les proporcions i la continuïtat de
la toga evidencien que pertanyien al mateix conjunt escultòric i,
més encara, el cap togat correspon al tors amb toga, fet que comprovaríem més perfectament si no en manqués la barba i el coll.
Si tenim en compte que la figura dreta feia dos metres i la que
va a cavall s’elevava fins a uns dos metres i mig, podem dir que el
nucli de la narració se situava en la part central del timpà, en una
superfície que oscil·lava entre uns dos metres d’ample per dos i
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Chiner 1990, p. 143, v-8. Aranegui 2004, p. 108.
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Tors del frontó i fragment de l’estàtua de Tiberi.          

Foto: Federic Aznar

mig d’alt; és a dir, fou esculpit en uns deu blocs. D’aquest nucli
central de la composició disposem de tres blocs (el 4, 6 i 8) i dos
fragments (el 5 i 7) molt significatius del motiu central. Si tenim
en compte que les peces 4 i 6 prefiguren la continuïtat del relleu,
comptem amb més d’un cinquanta per cent de la informació central, suficients per a interpretar molt aproximadament el motiu de
la composició. A més a més comptem amb dos peces completes
(la 1 i la 2) que prefiguren pràcticament l’angle oest del timpà.
De manera que només ens queda per conèixer l’angle est del qual
només comptem amb fragments menuts.
Elements de l’alt relleu
El carro. El bloc 1 té en relleu un objecte redó, com un escut
amb umbo o com una roda, diu Aranegui. Sempre s’ha presentat
al revés de la seua posició en el frontó. Al meu entendre és una
roda, com les rodes antigues de fusta amb un cub (cercle inscrit)
que fixa l’eix a la roda, de fet el relleu té al bell mig el forat de
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l’eix del carro. Aquest tipus de roda és, certament, més pròpia de
les carretes que dels carros de cursa, bigues, com són la majoria
dels carros que es representen a les primeres monedes d’Arse, als
mosaics, pintures i relleus de l’antiguitat. No obstant això, el relleu
identificat considere que és la roda d’una mena de carro o biga,
potser perquè l’artista relacionà les rodes de rajos amb el voltar sobre el terra i desprecià el model profusament representat, i preferí
donar-li el sentit discoïdal, tendint a l’esfereïtat, perquè el carro
havia de volar. Reforça la tesi de la roda que en la part posterior hi
ha esculpit un volum i un pessó que ha de ser el carro.
El grifó. És un animal mitològic que ens remet a un significat
simbòlic de la narració i, conseqüentment, qui aporta inconfusiblement el significat religiós de la composició. El nom grifó precedeix de la veu grega ‘gryphos’ que significa ganxut i de la persa
‘giriften’ que significa agafar. Procedeix de les cultures de l’orient
proper, atés que es troba representat en les pintures i escultures
babilòniques, asíries, perses i egípcies, algunes de més de cinc mil
anys d’antiguitat. Era un dels éssers imaginaris més poderosos i
ferotges que es representa amb cos de lleó i cap, potes del davant i
ales d’àguila amb plomes daurades. És a dir, reunia les condicions
dels animals considerats reis de les bèsties de la terra i rei de les
aus del cel. Tot i això els mags i els déus els podien ensinistrar i
els destinaven a vigilar tresors, arrossegaven el carro del sol i els
dels déus, etcètera. Se’ls atribueix el títol de guardians dels difunts
i de la justícia. Es considerava que els arrabassaven l’ànima de les
persones. El primer a recollir les llegendes dels grifons fou el grec
Aristeu de Preconeso. Segons Ricardo L. Rodríguez, la primera
referència textual es troba a la tragèdia Prometeo d’Ésquil (525-456
aC) quan diu: “Guarda’t dels grifons, gossos de Zeus sens lladruc,
de poderoses dents (…)” Per a Heròdot (484-425 aC) els grifons
són zelosos guardians de l’or i per aquest motiu estan enfrontats
constantment amb els arimaspes, homes amb un ull només i buscadors del preciat metall (III, 116; IV, 13; IV, 27). N’introdueix
també la iconografia i la simbologia del grifó quan parla d’esfinges
i grifons que protegien el palau d’Escilas, rei dels escites, a la ciutat
dels boristenites (IV, 79). També conta que els samis forjaren una
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gerra de bronze, al voltant de la qual hi ha caps de grifons disposat
en fila, per a ofrenar-la a Hera en el seu temple d’Argos (IV, 152).
Hi ha una llegenda grega en què es relata que el déu Apol·lo anà
a cercar un grifó al país dels Hiperboris d’on procedia i tornà a
Grècia cavalcant-lo. A Grècia els menuts solien portar-los com a
amulets protectors. Els fenicis i els grecs transmeteren la mitologia
del grifó a l’occident de la Mediterrània. La resta ibera més antiga
és una cràtera de ceràmica grega del segle IV aC procedent de la
necròpolis d’Orlei en què es representa un grifó, que defensa les
cendres d’un comerciant, lluita contra tres guerrers, un dels quals
ja ha estat víctima de la bèstia. La cràtera d’Orlei, calze de vi utilitzat
com a urna cinerària, és eloqüent en la relació del mite amb el ritus
funerari i amb el vi atés que, segons la mitologia, el déu Dionís tenia
un grifó per a custodiar les cràteres del vi. Recordem que ben prop
d’Orlei es troba el santuari ibero-romà de la muntanya Frontera
dedicat al Liber Pater tan relacionat amb Dionís (Bacus). A l’alt
relleu del frontó del temple de la ciutadella de Saguntum comptem amb el cap i el que ha de ser un fragment de l’ala d’un grifó.
Tant el cap del grifó d’Orlei com el del Forum de Saguntum és un
cap d’àguila amb cresta, la qual ens revela que el model procedeix
de Síria del Nord. Els grifons eren enemics dels cavalls dels quals
s’alimentaven, tant és així que Virgili visualitzà la bondat de l’Edat
d’Or dient que els cavalls i els grifons vivien junts. Els romans solien
decorar taules i mobles amb grifons. Sant Basili i Sant Ambrosi els
recullen als seus bestiaris i per ells passaren als ornaments, gàrgoles
i símbols heràldics de l’Edat Mitjana (era l’emblema de la família
dels Guerau). Dante Alighieri els emprà com a símbols de Crist
per la seua doble naturalesa: divina i humana. En el Renaixement
s’identificaren com una de les formes que adoptava el dimoni. Així
ho podem comprovar en una de les taules del ‘Mestre del grifó’
al retaule de Morella del segle XVI que tracta del guariment d’un
endimoniat per Sant Vicent Ferrer en el qual el dimoni-grifó ix
volant de la boca de l’endimoniat per l’acció exorcista del sant.
El personatge dret. És el protagonista de la composició, si més
no, perquè és el primer dels dos que apareix en la lectura d’esquerra a dreta. Disposem de la cintura pèlvica i del braç dret, així com
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de quasi bé tot el cap. La figura té una alçada d’un metre setanta,
és a dir la talla d’una persona alta del segle I. El personatge està
dret i girat cap a la dreta, cap al genet, si bé el cap el gira cap a
l’espectador. Porta un vestit plegat i recollit per un ample cinturó.
Té el braç dret doblat en angle recte, de manera que amb l’avantbraç sosté un objecte que podria ser una capsa, més que una lira.
El cap és imberbe, amb cabellera llarga i porta cenyida una corona
de llorer que li ha posat el genet amb la mà dreta.
El genet. Ocupa la part dreta de l’eix central del relleu i, en
conseqüència, és amb l’home dret un protagonista important, la
segona en l’ordre narratiu, i en algun sentit més distingida que la
figura dreta perquè està més elevada. Del genet disposem de bona
part de la figura: la part que assenta en la sella del cavall, la cintura
escapular i la part superior del cap. El personatge porta toga i amb
ella es cobreix el cap com els pontífexs. El tors que disposem manté
l’eixida del braç dret en una direcció que ens permet afirmar que
estava flexionat, encara que no sabem si cap avall per a agafar les
regnes del cavall o cap a dalt, i, en aqueix cas, podria portar en la
mà algun objecte.
El Pegàs. El cavaller munta un cavall lleugerament empinat cap
a la dreta. Disposem del relleu de les potes de darrere del cavall,
afermades sobre el terra que és la kyma reversa base del timpà, i
de les dues peülles de les potes davanteres. En la pedra central, la
pedra històrica que ha permés parlar de dos personatges, podem
veure dos forats per a fixar un aplacat. La col·locació de les pedres
en el trencaclosques del timpà, ens permet apreciar, però, que
l’aplacat no correspondria al pit del cavall, sinó al costat dret del
cavall. Què es podria aplacar a la dreta del cavall? Al meu entendre l’ala dreta de pegàs que es veuria parcialment perquè aniria
des de les potes davanteres cap a darrera i figuraria posar-se entre
el cos del cavall i el protagonista dret; de manera que la cama del
genet quedava dins de l’ala i, conseqüentment, no es representava. Chiner observà que el cavall té les potes del darrere estàtiques
per a concebir-lo lleugerament empinat, observació que, si no és
una deficiència de l’artista, podria explicar-se perquè es tracta de
Pegàs que en desplegar i batre les ales pot enlairar-se. Segons la
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mitologia Pegàs va néixer de la sang de Medusa que matà Perseu,
però aquest no arribà a muntar el cavall blanc i alat. Fou el príncep
de Corint, Belerofont, qui s’encapritxà en el cavall alat i aconseguí
de la deessa Atenea una brida d’or i amb ella aconseguí muntar-lo.
Cavalcant Pegàs arribà a l’Olimp i Zeus, considerant-lo un atrevit
intrús, punxà el cavall i, en fer cabrioles, Belerofont caigué al buit.
No morí, però visqué errant, coix i ceg. Amb això Pegàs es convertí
en el cavall de Zeus, senyor de l’Olimp.
La identificació dels motius es basa en el setanta-sis per cent del
total de la superfície que ocupava la composició. Més encara perquè el que desconeguem s’agrupa a l’angle oriental. Cal dir, però,
que les possibilitats de confirmar el que s’ha dit i ampliar a la part
desconeguda no seria difícil atés que al Forum romanen escampades o reutilitzades en marges uns deu blocs que podrien formar-ne
part i més d’una vintena de fragments de l’obra artística. Què fàcil
seria fer un projecte que recuperés totes les peces de travertina i
disposar-les a manera d’un trencaclosques? En col·locar les peces
al seu lloc, les formes més desgastades serien recognoscibles. Per a
realitzar això, però, cal la disposició de les institucions.
Advocació del temple
Els molins trobats en l’amortització de la cisterna al voltant de
l’any 100 aC portà a la professora Aranegui a suggerir que al primer temple, si és que mai s’acabà de construir, hi hagué un culte
relacionat amb el cicle agrícola. Amb la reconstrucció o adaptació
del temple en època imperial no descarta que es mantingués el
culte a Hèrcules atés la tradició de la ciutat i corroborada per la
numismàtica ibera i les restes. S’ha parlat de la possibilitat que el
temple fóra un capitoli i, en conseqüència, estigués dedicat a la
tríada capitolina: Júpiter, Juno i Minerva. Són propostes que no
s’adiuen al que ens revela el frontó del temple. Al timpà del frontó
del temple es representà la següent composició que analitzem per
parts, la de l’esquerra de l’observador i la de la dreta.
La part esquerra s’inicia la lectura i la superfície està ocupada
per el carro del Sol arrossegat pel grifó que esperen el déu Apol·lo
mentre el coronen amb llorer. De manera que a l’alt relleu hi ha
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dos elements que tenen una relació directa amb el déu: el grifó
i la corona de llorer. En la mitologia romana el grifó, el llorer i
l’or són símbols d’Apol·lo. Els grifons estaven consagrats a Apol·lo
i vigilaven els seus tresors per protegir-los dels arimaspes, buscadors d’or. Estaven al servei d’Apol·lo i cada dinou anys conduïen
el carro d’Apol·lo cap a la regió dels Hiperboris amb la finalitat
de rejovenir-se. Recordem que dinou anys és ben probablement
l’edat en què faltà el bessó que testà el Forum. Respecte del llorer,
la mitologia conta que Dafne, que en grec significa llorer, era la
nimfa devota d’Artemisa, la germana d’Apol·lo, captivà el déu i,
per refusar-lo, es convertí en el llorer. El llorer s'usava en sacrificis
expiatoris i també per a elaborar la corona de la victòria en els
Jocs Pítics, que se celebraven cada quatre anys a Delfos en honor
d’Apol·lo. Durant la Segona Guerra Púnica, el 212 aC, s’instituïren
els Ludi Apollinares en honor a Apol·lo com indica el nom i els vencedors eren coronats amb llorer. Després de la batalla d’Actium,
que es lliurà prop d’un santuari dedicat a Apol·lo, August dedicà
una part del botí a l’ampliació de l’antic temple, instituí els jocs
quinquennals en honora Apol·lo i li erigí un nou temple al mont
Palatí. Finalment cal tindre present que un altre atribut d’Apol·lo
era l’honor, la qualitat personal que reporta l’estimació i el respecte
de la comunitat per les pròpies virtuts i la conducta. Gneus Baebius,
el pontífex, honorà la virtut del germà bessó que demostrava amb
el testament del Forum una estima i compromís difícil d’igualar en
la civitas saguntina.
El temple del Forum estava consagrat a Apol·lo i potser també
a Júpiter perquè només el cap de l’Olimp pot coronar Apol·lo. El
déu que cavalca Pegàs és Júpiter vestit de pontífex, com a model
per als humans de la vestimenta del ritual de coronació. Pegàs, el
cavall alat, és el cavall del pare dels déus i potser Júpiter portava a la
mà esquerra un dels seus atributs, per exemple el rellamp. Júpiter,
cavalcant Pegàs, s’adrecen cap a la dreta de l’observador, cap a l’est,
el punt cardinal per on comença l’aurora. Què es representava a
l’est del timpà? Fins avui no tenim suficient informació, però entre
les restes disperses apareixen relleus geomètrics, escalons, pilastres,
etcètera que em fan pensar en elements arquitectònics i, atés la
166 / ARSE

EL FORUM SENATORIAL

Dibuix del frontó.                      

Dibuix: Manuel Civera

temàtica exposada, podria tractar-se d’una representació de les
portes de l’Olimp per on naix l’aurora. De manera que a la dreta
del temple es troba la mar Mediterrània per on comença el dia i
això justificaria que en la part est del timpà potser es representava
l’aurora i a la part oest es representaria el dia protagonitzada per
Apol·lo amb el carro del Sol amb el fons de les muntanyes de la
serra Idubeda per on es pon el sol.
Amb això, podem acostar-nos als colors de l’alt relleu: a la part
oest destacaria el color or del grifó i del carro sobre fons probablement blau, i a la part est destacaria el color blanc de Pegàs i les
possibles portes del cel sobre el fons blau.
En resum podem proposar que el temple estava dedicat a Apol·
lo i potser també a Júpiter. Tenia un cert caràcter funerari com
indica el grifó i honorífic com indica la coronació. Que el temple
de la ciutadella estigués dedicat a Apol·lo complementa el que
sabem del panteó romà de Saguntum atés que el temple principal
de la ciutat estava dedicat a la deessa Diana, la germana d’Apol·lo
segons la mitologia romana.
Encara hi ha un altre fet que recolza l’advocació del temple
a Apol·lo. Atés que era la divinitat oracular que aconsellava sobre
les colònies, especialment durant l’època del 750 al 550 aC. Així,
segons la mitològica grega, Apol·lo ajudà els colons cretenses i/o
arcadis a fundar la ciutat de Troia. És el déu de la colonització. Per
una altra banda, Apol·lo tenia l’atribut diví de regir la política, fet
que Hesiqui relaciona amb la procedència dòrica el nom Apol·lo,
atés que considera que deriva de la veu ‘apella’ que significa assemblea. Doncs bé, amb l’estatut de colònia romana al voltant dels anys
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50 aC l’Ars (nom de la ciutadella i del govern de la polis sakantea)
pergué la nominalització a favor del nom genèric de la polis i de
la ciutat llatinitzat com a Saguntum. No obstant això, la ciutadella
continuà albergant els milites i llurs famílies dirigits pels decurions.
La proposta de lectura realitzada ens remet indefugiblement al
context històric en què fou construït el timpà. És difícil no veure el
paral·lelisme Júpiter i Apol·lo amb els emperadors August i Tiberi
perquè, si aquells regeixen el cosmos, aquests regeixen l’Imperi,
són pare i fillastre, són el primer màximus pontífex i el fill adoptiu
hereu de l’Imperi en morir els fills d’August en circumstàncies
intrigants. Així mateix no puc deixar de veure en les divinitats els
pagans del Forum, als germans bessons Gneus Baebius Geminus. El
germà honorat pels municipes ens fa pensar en l’Apol·lo imberbe.
Més encara si el que porta en la mà és una capsa on es portaven
els llibres i els papers del testament. Un altre atribut d’Apol·lo que
reforça la meua tesi és el caràcter guaridor, recordem que és pare
d’Esculapi, i a la seua advocació tenia santuaris tan importants com
el de Delfos. En aquest sentit cal recordar que el testador morí
ben probablement per causa de la salut. Júpiter seria en el plànol
humà el germà pontífex saguntí que glorifica el bessó mitjançant
la coronació amb llorer. El grifó aportaria en aquest plànol el sentit funerari de la composició. De manera que, si els pedestals i les
estàtues dedicades als dos germans bessons els feien presents en el
Forum, la inscripció explicava que un germà construí el Forum per
testament de l’altre i el frontó del temple en deixava constància
plàstica de les divinitats a les quals es dedicava el temple i la inevitable paral·lelisme la successió dels emperadors August i Tiberi, i
amb la continuïtat de la civitas saguntina en els bessons Bebi.
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