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3. el nIMFeu 

Marta Prevosti

«[…] fonticulus in hoc, in fonte crater; circa sipunculi plures miscent iucundissimus murmur» 

Plin. Ep. 5. 6. 23f

3.1. Introducció

Dins la gran esplendor i la proliferació de les vil·les 
d’otium romanes per l’àrea costanera de la Campània i 
del Laci a partir del segle I aC, tant l’arquitectura, com 
els programes decoratius, com l’art dels jardins, es van 
desenvolupar de forma estretament lligada als paisat-
ges i l’entorn. En el plaer i la voluntat de viure dins 
l’espai natural, els habitants d’aquestes mansions cam-
pestres el van transformar i antropitzar, el van recrear i 
imitar dins l’àmbit domèstic, i en tot cas en van voler 
gaudir. Es forjà una cultura romana de la interpretació 
del paisatge, plena de sensibilitat, simbolisme i cultu-
ra, influències que amb el temps es van anar estenent a 
les vil·les d’arreu de l’imperi. Podem dir fins i tot que 
es va crear una veritable arquitectura paisatgística, en 
el sentit més actual d’aquest concepte.

Per herència grega i hel·lenística, dins d’aquest 
paisatge assimilat a la casa de camp d’esbarjo, la cova 
relacionada amb l’aigua hi va tenir un lloc destacat. 
En el seu origen era concebuda com una gruta amb 
font, consagrada a les nimfes, a les muses o a altres 
divinitats menors, un lloc envoltat de paisatge de bosc, 

de caràcter religiós, sovint prodigiós i carregat de nu-
men. Però en el món romà, dins el procés d’integració 
dels elements de la natura a l’interior arquitectònic, 
va prendre gran relleu la cova construïda, reproduïda 
de forma artificial, els operosa antra. Amb tot, amb el 
temps la idea de la cova es va anar transformant en ar-
quitectura. La moda va canviar i els nimfeus van pren-
dre la forma de construccions artificials, de monu-
ments ornamentats amb profusió, plens d’al·legories 
al caràcter sagrat que sempre va conservar l’aigua. Si 
en un principi l’advocació religiosa era centrada en les 
nimfes, Pan o Diana, amb el temps es va anar estenent 
a un seguit d’altres divinitats, en principi relacionades 
amb l’aigua i les coves, però que a la llarga fins i tot 
van deixar d’estar-hi necessàriament. I fins en el baix 
Imperi la menció d’un nimfeu de Jovis demostra com 
el terme escau a qualsevol font sota la protecció d’una 
divinitat. En tot temps van conviure amb la inclusió, 
típicament romana, de personatges polítics tractats al 
mateix nivell que les divinitats, costum heretat dels 
regnes hel·lenístics.

Les fonts i els nimfeus són uns dels millors ele-
ments que tenim a l’abast per estudiar el caràcter sagrat 

FIgura 1. Planta del nimfeu 
dels Antigons, a partir dels 
croquis i mesures presos 
per J. Massó. Restitució 
hipotètica en alçada.
Dibuix: Unitat de 
Documentació gràfica  
de l'ICAC.
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que els romans atribuïen a l’aigua, que per les seves 
virtuts fertilitzants es considerava font de vida i per 
les seves virtuts de neteja es creia purificadora. Però 
també són essencials per entendre les motivacions i 
el procés d’integració de l’espai urbà en la natura que 
va produir el gran desenvolupament de l’arquitectura 
paisatgística romana. Tot plegat s’ha d’entendre dins el 
sistema general del paisatge, que en va resultar forta-

ment condicionat, tant en la seva realitat formal com 
en la conceptual.

3.2. Situació i descripció1

Hem qualificat de nimfeu la font de la vil·la dels 
Antigons per la tradició de l’arqueologia d’anomenar 
així aquest tipus de construccions, per bé que no sa-
bem si els romans l’haurien anomenat amb aquest ter-
me.2 Rebien aquesta denominació algunes de les grans 
fonts urbanes del món romà, especialment a partir del 
segle II. Ara bé, una font d’un jardí privat, tot i que 
tingués un desenvolupament en façana, amb nínxols i 
amb estàtues, no sabem si també s’anomenava nymp-
haeum.3

El nimfeu o font de la vil·la dels Antigons es tro-
bava d’esquena a un petit desnivell del terreny, allà on 
el turó s’aixecava, i per tant estava encarat cap a la part 
baixa (fig. 1 i 2).4 Consta d’un estany rectangular de 
18 metres de llargada on, pel costat de la part alta del 
turó, s’obrien quatre nínxols i quatre exedres, separats 
de forma simètrica en dos grups de dos i dos, situats a 
ambdós extrems. A cada extrem, doncs, i de forma si-
mètrica, s’obria una exedra semicircular (d’1 metre de 
diàmetre) seguida d’una de planta rectangular (que 
per les fotos sembla que devia fer aproximadament 
1 metre d’amplada). Entre ambdós, i a uns 63 cen-
tímetres sobre el nivell del sòl de l’estany, s’obria un 
nínxol semicircular més petit (d’uns 40 centímetres 
de diàmetre), que es tornava a repetir a l’altre costat 
de l’exedra rectangular. A uns 47 centímetres d’alça-
da respecte del fons, feia un graó que entrava uns 22 
centímetres. No es va prendre mesura del gruix de 
les parets, que hem de deduir aproximadament a par-
tir de les fotografies. Amb tot, les fotos no permeten 
veure bé la paret del costat de les exedres; per tant, no 
sabem si l’obra tenia cert gruix i podria haver tingut 
una complexitat més gran o bé es limitava a una pa-

1. Jaume Massó Carballido m’ha facilitat els croquis i fotografies realitzats durant l’excavació, amb els quals he pogut reconstruir amb 
aproximació la planta d’aquest nimfeu. Li agraeixo vivament tota la informació i les facilitats per a l’estudi de les peces dipositades al Museu 
d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus.

2. Seguim Neuerburg (1965), que en la seva obra clàssica sobre els nimfeus romans va proposar d’usar aquest terme per fer referència tant 
als monuments que imiten les grutes de les nimfes com a les fonts de funció purament arquitectònica, proposta que han seguit la majoria 
d’investigadors. Per a l’origen del mot i la seva evolució dins del món romà, vegeu Settis 1973; Lavagne 1988, 286-295; Letzner 1990, 28.

3. Settis 1973 ha fet l’estudi aprofundit del mot llatí nymphaeum, d’origen grec, derivat dels rituals sagrats nupcials, lligats amb l’ús 
ritual de l’aigua, amb què es purificaven les núvies, que tenien per escenari la font d’una cova. Dedueix de l’estudi de texts i múltiples 
exemples que les aigües conserven el seu caràcter sagrat també lluny de la font d’on procedeixen; per tant, dedueix que també el poden 
seguir retenint al mig de la ciutat o del santuari. De manera que és per aquest camí que les grans fonts urbanes, l’arquitectura de les 
quals va evolucionar amb el temps en complexes façanes monumentals, també es poden anomenar nimfeus, com de fet succeirà a partir 
del segle II, i especialment en els segles III i Iv, en què els nimfeus, sovint en forma de façanes monumentals decorades amb nínxols plens 
d’estàtues, esdevenen un element típic del paisatge urbà. L’epigrafia corrobora que s’anomenen nimfeus, i que conserven el caràcter sagrat 
de les aigües i de dedicació a divinitats, que poden no ser les nimfes. Lavagne (1988, 286-295) creu que no és fins a partir del segle II 
i especialment en l’Imperi tardà que s’imposa el terme nymphaeum, per bé que tot allunyant-se del seu sentit originari de gruta de les 
nimfes, del seu numen, i per designar –ara sí– les fonts públiques. Respecte de les fonts d’àmbit privat, però, no hi ha constància sobre 
com s’anomenaven.

4. Les restes del nimfeu encara es conserven sota terra, al costat del camí que voreja la fàbrica de pinsos.

FIgura 2. Fotografia del nimfeu dels Antigons, en el moment 
de la seva descoberta. Foto: J. Massó.
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ret on s’obrien les quatre exedres i els quatre nínxols 
descrits.

L’interior de l’estany i de les exedres estava reco-
bert d’opus signinum hidràulic de bona qualitat. El 
conjunt estava força arrasat pel conreu, de manera 
que sols se’n conservava un màxim d’uns 80 centíme-
tres d’alçada. No s’hi van observar ni la canalització ni 
les obertures per on devia entrar l’aigua, que devien 
ser a un nivell més alt que el conservat. En canvi, en 
un dels seus extrems s’observa un canal de desguàs a 
nivell del fons, que conduïa a la claveguera principal 
de la casa, que anava cap a la part baixa del turonet, 
cap a on hi havia el gran abocador (potser s’havia abo-
cat gran quantitat de ceràmica en aquest indret per 
facilitar el drenatge de les aigües procedents de la cla-
veguera).

La canal o estany rectangular que discorria davant 
de les exedres, de 18 metres de llargada, feia uns 80 
centímetres d’amplada. Això, juntament amb el fet de 
tenir els dos grups d’exedres i nínxols als extrems, li 
donava un cert aspecte de canal, com és ben corrent en 
els nimfeus de façana.

Quant a la modulació del nimfeu, feia aproxima-
dament 18 metres de llargada, és a dir, 60 peus ro-
mans de 30 centímetres; els 80 centímetres d’amplada 
mínima de l’estany equivalen a 2,6 peus; l’amplada 
de les exedres, d’un metre, equival a 3 peus i un terç; 
l’amplada dels nínxols de 40 centímetres equival a un 
peu i un terç; l’espai entre dues exedres és d’1,35 me-
tres, que equivalen a 4 peus i mig. La resta de mesures 
no donen cap possible múltiple del peu romà,5 per bé 
que el croquis que se’n va fer en el moment de l’exca-
vació resulta confús i, doncs, es fa difícil tenir certesa 
de cap de les mesures. Per tant, val més prendre-les 

totes com a aproximades. Amb tot, podria ser que les 
línies bàsiques del nimfeu s’haguessin traçat seguint 
el peu romà. 

3.3. Tipologia

Dels sis tipus en què Neuerburg (1965) divideix 
els nimfeus, el dels Antigons pertany al tipus de faça-
na, que té un desenvolupament en amplitud més que 
no pas en profunditat. El dels Antigons correspondria 
també al IX-A de la tipologia de Letzner (1990): nim-
feu de façana que consta d’un sol pis de tres o més 
nínxols, que poden ser oberts a la paret o a terra. Es 
tracta d’un tipus molt abundant, tant en l’àmbit pri-
vat com en el públic.6 Pavolini (1989, 119) comenta 
com aquest tipus de nimfeus de façana, constituïts per 
un rengle de nínxols on s’alternen els semicirculars i 
rectangulars, amb l’estany en forma de canal al seu da-
vant, són comuns en les cases d’època tardana. Un altre 
nimfeu semblant seria el d’Orbe-Boscéaz (Suïssa), que 
tanca el pati nord de la gran vil·la i consisteix en una 
bassa rectangular de 24,5 metres de llargada, amb set 
nínxols alternativament rectangulars i semicirculars, 
però que difereix del dels Antigons per la regularitat 
amb què estan distribuïts al llarg del mur nord (Lu-
ginbühl i Monnier 2005; Paratte 1994; 2005). Segons 
Y. Dubois (Luginbühl, Monnier i Dubois 2001, 55), 
aquest nimfeu entra dins la gran tradició dels nimfeus 
amb nínxols i absis anomenats septizodia i, remarca, no 
presenta pas la façana a la manera d’un teatre, com sol 
ser sovint el cas.

Dessales (2004) descriu com a partir de la meitat 
del segle I també es difonen les fonts dels jardins amb 

5. L’alçada de l’estany fins al graó fa 47 centímetres, que són 1,56 peus; la profunditat del graó és de 22 centímetres, o 0,73 peus; l’alçada 
del graó fa 16 centímetres, o 0,53 peus; l’alçada a què comença el nínxol és de 63 centímetres, o sia, 2,01 peus. 

6. Els exemples més semblants al nimfeu dels Antigons que cita, d’àmbit privat, són la font de la Casa de l’Àncora Negra de Pompeia 
(que ocupa una paret del peristil amb una exedra rectangular al centre, amb una edícula amb un nínxol semicircular, flanquejada per dos 
nínxols semicirculars amb bases per a estàtues, i tot plegat decorat amb opera musiva), la paret amb nínxols de la Casa d’Apol·lo de Pompeia 
(amb un nínxol semicircular entre dos de rectangulars), la Domus del Nimfeu sota San Salvatore, o de Via Piamarta, a Brescia (la paret del 
fons del peristil de la casa està ocupada pel nimfeu amb tres nínxols semicirculars, dels quals el central és més gran, i amb una bassa rectan-
gular al davant, tot plegat del segle I). En aquest darrer cas, Stella (1986, 32, 35-36) prefereix anomenar-la font amb nínxols (Gros 2006, 
101, fig. 92). També pertanyen a aquest tipus: la font de la casa de Valerius Vegetus de Roma (amb una paret amb vuit nínxols, dels quals 
els dels extrems eren semicirculars i la resta rectangulars, decorada amb mosaic, datat cap a la fi del segle I), el nimfeu de la Villa Rufinella de 
Frascati (paret amb quatre nínxols rectangulars i tres de semicirculars, on els nínxols centrals eren més grans que els laterals, decorats amb 
opera musiva, al davant dels quals hi havia un canal a manera d’estany, datable als segles I o II), el nimfeu del jardí de la vil·la de Desenzano 
del Garda (en una paret del jardí, s’obre un nimfeu amb el nínxol central semicircular, flanquejat per tres nínxols a cada costat, dos de 
rectangulars i un de semicircular entre ells, de tots els quals sortia aigua; als extrems, un nínxol semicircular s’adossa a cada una de les dues 
parets laterals; al davant hi ha un canal rectangular que recollia l’aigua, del centre del qual surt un euripus que discorre tot al llarg del jardí 
i el divideix en dos: es data cap a la fi del segle Iv), el nimfeu de la Domus del Nimfeu d’Ostia (s’obre a un costat del pati al qual donen les 
estances de la casa, amb set nínxols alternant els semicirculars i rectangulars, separats per semicolumnes; al seu davant, descentrat, hi ha un 
estany amb els extrems arrodonits, que sols discorre davant de quatre nínxols, que presenten escales d’aigua de marbre; s’hi han trobat restes 
de la canonada de plom; el recobriment era de marbre i als nínxols s’hi han trobat restes de pintura groga, blava i vermella; es data entre 
325 i 350) i el nimfeu de la Casa d’Amor i Psique, d’Òstia (situat a la paret oest del jardí, amb cinc nínxols on s’alternen els semicirculars 
i els rectangulars, separats per columnes de marbre amb capitell corinti que suportaven arcades, tot plegat amb decoració de mosaic; al seu 
davant hi ha un estany rectangular i al seu davant encara s’obren cinc nínxols més en forma de ferradura, que estaven recoberts d’aplacat de 
marbre; es data entre 325 i 350).
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estanys animats amb nínxols o exedres on alternen les 
formes semicirculars i rectangulars, tot seguint els mo-
dels dels palaus imperials del Palatí. Però és a partir 
del segle II que es fan més complexes. És el cas de la 
Casa de Cantaber, a Conimbriga, on el jardí a l’interior 
del peristil combina un estany en forma d’U amb un 
complex estany amb nínxols (Alarçao i Étienne 1981); 
o el de la vil·la de Plassac (la Gironda, França), davant 
del pòrtic a què s’obre el triclinium, centrat respec-
te d’aquesta sala (Marchet 2004); o el de la Maison 
au Dauphin (Vaison-la-Romaine, França) (Dessales 
2004). Els estanys o canals en U se situen a la vora 
del peristil, on, com diu Dessales (2004), reflecteixen 
la columnata i el cel, i produeixen l’efecte de miralls 
estrets d’aigua destinats a subratllar els volums arqui-
tectònics i les perspectives del jardí, tot fent la funció 
de recollida de les aigües de pluja del pòrtic. Es tracta, 
doncs, d’un joc arquitectònic dins la línia de l’arqui-
tectura paisatgística. 

Tal com es pot apreciar en les descripcions d’aquests 
nimfeus, i com remarca Neuerburg, el tipus de nim-
feu de façana sol presentar un esquema tripartit, que 
l’ha fet posar en relació amb els arcs de triomf o amb 
l’escena del teatre, dins el gust molt romà per les fa-
çanes ricament articulades i decorades. L’esquema es 
desenvolupa a partir de les innovacions que fa l’arqui-
tectura hel·lenística en aquest tipus d’estructures, bà-
sicament d’articulació de la façana amb decoració de 
columnes, escultures i l’ús de marbres de colors, que 
a partir del segle I aC també s’introdueixen en l’àm-
bit privat (Glaser 2000a, 439, 443-446). En el món 
romà, sovint s’alternen les formes dels nínxols semicir-
culars i rectangulars.7 De fet, l’alternança de nínxols 
semicirculars i rectangulars també és molt comuna en 
els nimfeus de façana de les termes,8 des de les grans 
termes imperials de Roma fins a les de les ciutats. Però 
també es donen fonts del tipus de façana amb més 
nínxols, especialment a les vil·les.9 En les cases priva-
des romanes, a partir del segle I, també hi ha versions 
més petites de façanes amb nínxols, sovint no més de 
quatre o cinc,10 tot i que el tipus es fa més freqüent en 
l’Imperi tardà. Dins de l’àmbit de les vil·les de l’àrea 
catalana, també cal citar el nimfeu de la vil·la del Pla 

de l’Horta, datat en època d’August (Palahí, Costa i 
Lamuà 2011; Nolla i Palahí 2013). Aquest també res-
pon a una estructura de façana tripartida, amb dos 
nínxols semicirculars, un a cada extrem, mentre que a 
la zona central presenta un cos sobresortint, potser per 
a una cascada.

3.4. Restitució

Solament es conserven els 80 centímetres inferiors 
del nimfeu dels Antigons, i és evident que està escap-
çat. Per tant, no sabem com continuava en alçada i 
sols ens queda el recurs d’elaborar hipòtesis a partir de 
les escultures i del coneixement d’altres construccions 
similars. La idea més versemblant és que, tractant-se 
d’un nimfeu de façana, el seu esquema també fos tri-
partit. Així doncs, sembla que hi podria faltar un cos 
central, que, per haver estat a una altura més gran que 
les restes conservades, devia desaparèixer totalment. 
De fet, les dues úniques fotografies de què disposem 
per estudiar-lo no permeten veure bé la paret que dis-
corre entre els dos grups de nínxols i exedres dels dos 
extrems, i en canvi sembla que sobresurt una pedra 
que podria indicar una paret ampla o plataforma en la 
zona central, que fins i tot està encerclada per unes pe-
dres que semblen col·locades pels excavadors (fig. 2). 
Podria ser que en aquesta zona central s’hagués alçat 
un cos constructiu amb un altre grup d’exedres o bé 
una de sola, potser més gran, i a una alçària més gran. 
D’aquesta manera el nimfeu hauria adquirit l’aspecte 
característic d’arquitectura de façana tripartida.

Com a hipòtesi de restitució del nimfeu dels An-
tigons pensem, doncs, que el més versemblant és que 
la part central fos ocupada per un cos constructiu que 
constituís l’element principal de l’arquitectura. Aquest 
espai central hauria donat el ritme tripartit caracte-
rístic dels nimfeus de façana al conjunt. La solució 
consisteix a considerar les dues parelles d’exedres –se-
micircular i rectangular–, així com la llarga paret rec-
tilínia que discorre entre elles, com el podi del nim-
feu, que feia de paret de la bassa per contenir l’aigua, 
mentre que els nínxols destinats a allotjar les estàtues 

7. Un exemple magnífic és el de la vil·la de Massa Lubrense (Budetta 2006). Neuerburg (1965) posa els exemples següents: el jardí de la 
casa de l’Àcora de Pompeia, la font-cisterna prop de Casino Fede, la vil·la Hadriana, la font pública prop de la casa dels Dioscurs a Òstia, el 
mur amb fonts decoratives del pati central de les termes de les Sis Columnes d’Òstia, una vil·la prop de Somma Vesuviana (amb tres nínxols, 
dos de rectangulars que flanquegen el nínxol semicircular central), una de les dues fonts de la Casa del Menandro a Daphne-Harbie, prop 
d’Antioquia (Síria), una vil·la de Daphne-Yakto.

8. Bouet (2004) posa els exemples de les termes de Sainte-Barbe a Treveris, les termes de la Porte d’Orée a Fréjus, les termes de La Muraz 
a Menthon-Saint-Bernard i les termes de Saint-Saloine a Saintes.

9. Neuerburg (1965) posa l’exemple de Lanuvio, d’una vil·la descoberta el 1600 al lloc de la Villa Rufinella, prop de Frascati. 
10. De nou cal fer esment del nimfeu de la vil·la de Massa Lubrense (Budetta 2006). Neuerburg (1965) posa l’exemple de la casa de 

Valerio Vegeto i el mur amb nínxols descobert durant l’obertura de la Porta San Lorenzo a Roma, tots dos del segle I. Especifica que el tipus 
sembla haver estat més popular en l’Imperi tardà: com el d’una casa descoberta sota la Galleria Colonna, el nimfeu visible a la Via delle Torri, 
o el de la Via Carlo Alberto, tots tres a Roma. A Òstia hi ha el de la Domus del Ninfeo, el de la Domus di Amore e Psiche i el de la Domus 
de la Fortuna Annonaria, i a Daphne-Harbie, prop d’Antioquia, hi ha el de la Casa della Barca con Psychae.
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podrien haver anat a major alçada, especialment en un 
cos constructiu situat a la zona central, desaparegut. 
Cal tenir present que el nínxol o exedra central dels 
nimfeus de façana sol ser semicircular, com correspon 
a una arquitectura que deriva de la idea de reproduir 
l’ambient de la cova.11 Per entendre-ho i poder donar 
una hipòtesi restitutiva ens hem de fixar en exemples 
de nimfeus ben conservats en alçada, com el de la casa 
d’Amor i Psiche d’Òstia (Ricciardi i Scrinari 1996, 
197-198), on, sobre un podi amb cinc nínxols semi-
circulars ultrapassats que conformen la paret frontal 
de l’estany, s’aixeca a un nivell superior un mur de 
fons, modulat en cinc nínxols que alternen els semicir-
culars i rectangulars, amb columnes divisòries entre els 
nínxols. En aquest nimfeu, però, el nínxol central no 
és més gran que els altres. Es data a la fi del segle Iv o 
l’inici del v. A la Domus del Nimfeu, d’Òstia (Ricciar-
di i Scrinari 1996, 216-218), també en època tardana, 
es va construir un nimfeu de façana amb set nínxols, 
on s’alternen els de planta rectangular i semicircular, 
amb el central –semicircular– més gran. Cada nínxol 
està flanquejat per dues columnes. La base dels nínxols 
se situa per sobre del nivell de l’aigua, com a l’exem-
ple anterior, mentre que dins l’estany discorre la paret 
del podi decorada amb plaques de marbre. També està 
molt ben conservat en alçada el nimfeu de façana, amb 
mosaic, de Massa Lubrense (Budetta 2006). Es tracta 
d’una construcció del segle I, d’una vil·la marítima, 
obliterada per l’erupció del Vesuvi del 79, on es veu 
molt bé com l’estany davant la façana, que fa de podi 
del nimfeu, presenta solament sis nínxols rectangulars 
i un cos rectangular sobresortint, mentre que l’arqui-
tectura que es desenvolupa fora de l’aigua, al darrere 
de la bassa i a major alçada, presenta dotze nínxols, 
alternant els semicirculars i rectangulars. Manté, però, 
l’esquema tripartit, ja que l’àrea central amb la cascada 
i dos nínxols semicirculars s’aixequen sobre un cos que 
sobresurt dins de la bassa, per remarcar que es trac-
ta de l’element central i més monumental. A ambdós 
costats discorren de manera simètrica sengles rengles 
de cinc nínxols semicirculars i rectangulars alternats i 
tots de la mateixa grandària. El nimfeu de la Domus 
Transitoria, sota el Triclinium de la Domus Flavia, 
també presenta el desenvolupament en façana, amb 
nou nínxols, vuit d’ells rectangulars, articulats, men-
tre que el central és un rectangle amb absis axial, que 
recreen, com ho descriu Gros (2006, 244, fig. 270), 
una scaenae frons.

Un altre nimfeu de façana on s’alternen els nínxols 
semicirculars i rectangulars és el de la Porte d’Orée 
a Fréjus (Bouet 2003, II, fig. 70; Bouet 2004, 13). 
Consta de nou nínxols de dimensions iguals, excepte 

el central, que és més gran i semicircular. El nimfeu 
de la Domus del Ninfeo sota Sant Salvatore de Bres-
cia (Stella 1986; Gros 2006, 100-101, fig. 92) pre-
senta un desenvolupament en façana amb solament 
tres exedres semicirculars, les laterals de les mateixes 
dimensions i la central més gran. Respon, per tant, 
a l’esquema clàssic tripartit, amb major èmfasi en el 
cos central. Davant de les exedres hi ha la bassa, de 
planta rectangular, amb una única exedra semicircular 
al centre, que correspon a la central del cos alt. Data 
del segle I. 

Aquests nimfeus d’àmbit domèstic, de fet, també 
s’emmirallen en els de la gran arquitectura urbana 
amb desenvolupament en façana. Així, per exemple, 
el nimfeu del temple del diví Claudi (Gros 2002, 
423, fig. 474), que s’obre en la terrassa del basament 
del temple, a la Via Claudia de Roma, consta de set 
nínxols alternats semicirculars i rectangulars, amb el 
central més gran, d’absis axial. El nimfeu de Sidé (Gi-
nouvés 1998, pl. 52, 2; Gros 2002, 427, fig. 482), 
del segle II, que Guinouvés pren com a exemple del 
tipus de «nimfeu de frons scaenae», també és tripartit, 
simplement amb tres nínxols semicirculars de dimen-
sions iguals, i una bassa rectangular al seu davant.12 
El nimfeu d’Aspendos (Gros 2002, 430-31, fig. 487; 
Hormann 1929), tot i la monumental decoració ar-
quitectònica que desenvolupa, consta de cinc exedres, 
alternant les rectangulars i semicirculars, amb la cen-
tral de majors dimensions i semicircular. El Septizoni-
um de Lambèse (Janon 1973) també és un nimfeu de 
façana, amb tres parts essencials, l’exedra semicircular 
central monumental, flanquejada per dos grups de tres 
nínxols semicirculars de dimensions molt menors. En 
el dibuix en planta que en publica Janon (1973), sig-
nat per M. Borely, els nínxols de la paret de la bassa no 
són els mateixos que els de la façana en alçat del nim-
feu, tot i que es reprodueixen al seu darrere, excepte 
en el cas de l’exedra central de majors dimensions. El 
Septizodium de Roma (Maas 1902; Rodríguez-Almei-
da 1981; Gorrie 2001; Gros 2002, 432, fig. 488-489; 
Lusnia 2004; 2006; Trimble 2006) també constava 
bàsicament de tres grans exedres semicirculars, tot i 
el desenvolupament monumental de la seva decoració 
arquitectònica.

3.5. Les escultures dins l’arquitectura del nimfeu

Així doncs, el nimfeu dels Antigons també sembla 
que ha de respondre a un ritme arquitectònic tripartit, 
amb l’alternança d’exedres semicirculars i rectangulars, 
de les quals queda constància en el podi de l’estany. 

11. En arquitectura, l’esquema absidal s’explica dins la concepció romana de divinitat, definida com un numen, que emana de la profun-
ditat del santuari, materialitzat en l’absis que assumeix la idea de la cova, i d’on l’acció del numen es dirigeix a l’orant (Gros 1967).

12. En aquest cas l’estany és més complex perquè és doble, dividit en una bassa superior i una d’inferior o dipòsit.
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Ara bé, com hem dit, pensem que cal imaginar la part 
central també amb un nínxol, que el més versemblant 
és que fos semicircular, dins d’un cos constructiu més 
gran, corresponent a la part central rectilínia del podi 
de l’estany. Aquest seria l’element més important del 
monument. Com que es tracta d’una suposició, a par-
tir dels exemples que hem anat descrivint, tampoc no 
podem saber quines dimensions podria tenir. Ara bé, 
les dimensions de les escultures poden aportar alguna 
idea.

Al fons de l’estany del nimfeu, s’hi van trobar restes 
de les escultures de marbre caigudes: un tors de Bacus 
o Dionís, un cap de sàtir, una Cíbele,13 un petit cap 
de pantera, un tros de cama, un petit braç i una mà.14 

Respecte a l’alçada, sols sabem del cert que el frag-
ment escultòric de Bacus fa 69,5 centímetres d’alt, 
exclòs el plint, però li manca el cap, per la qual cosa 
podria haver arribat a fer uns 82 centímetres.15 Amb 
el plint, per tant, l’escultura hauria mesurat uns 86 
centímetres d’alçada. Una mà i el cap de pantera po-
drien haver format part d’aquesta escultura. El cap de 
sàtir té una alçada de la cara de 17,7 centímetres, de 
la barbeta en amunt; per tant, corresponia a una es-
tàtua de grandària poc inferior a la natural, potser al 
voltant d’uns 124 centímetres d’alçada, si és que anava 
inserida en un tors i no en un bust ni en una erma. 
A la Cíbele, que fa 65,5 centímetres d’alçada amb el 
plint exclòs, caldria afegir-hi l’alçada del cap, amb què 
podria donar també uns 76,5 centímetres, o fins a uns 
85 centímetres comptant-hi la corona mural o polos. 
Amb el plint hauria fet uns 94 centímetres. La seva 
amplada és de 39 centímetres, i la profunditat, de 21 
centímetres. El fet que la Cíbele sigui tallada sobre una 
motllura de marbre reaprofitada, va fer pensar (Koppel 
2005) que va ser llaurada expressament per ser enqui-
bida en un dels nínxols del nimfeu (concretament el de 
l’extrem dret del nimfeu, des del punt de vista de l’es-
pectador situat al davant seu), que fan 40 centímetres 
d’amplada, com el plint de l’escultura. Si era així, hem 
de pensar que els nínxols del nimfeu feien un mínim 
de 94 centímetres d’alçada. Amb tot, cal observar que 
tant la Cíbele com el Bacus cabrien a les fornícules de 
forma extremadament justa, de forma que no creiem 
que ocupessin aquests espais.

Koppel també descriu un fragment d’un petit braç 
de marbre del Proconès, així com una cama de marbre 
de Luni-Carrara, que indiquen la presència de dues 
altres escultures. La darrera, d’atribució desconeguda, 

s’ha d’interpretar com l’indicador d’una peça d’alça-
da pròxima al natural, potser d’uns 150 centímetres. 
Això faria pensar en nínxols o exedres d’un mínim de 
150 o 160 centímetres d’alçada, per sobre del nivell 
de l’aigua de l’estany, i que no poden ser els nínxols 
alts, de 40 centímetres d’amplada, que acabem de 
descriure. Les exedres rectangulars i semicirculars, 
que fan un metre d’amplada, s’adirien bé a albergar 
estàtues de grandària natural. Amb tot, no creiem que 
fossin destinades a allotjar estàtues, sinó simplement 
entrants i sortints per donar joc al podi, dins de l’aigua 
de l’estany, i que estarien en relació amb les verita-
bles exedres que s’alçarien al seu darrere, a la façana 
del nimfeu. Com s’ha dit més amunt, a uns 47 centí-
metres d’alçada respecte del fons de l’estany, la paret 
feia un graó que sobresortia uns 22 centímetres i que 
devia marcar el nivell de l’aigua. Tot i que de vegades 
les estàtues reposaven sobre basaments que eren dins 
l’aigua16, això no és gaire habitual. Si aquest hagués 
estat el cas dels Antigons, podríem pensar també en 
una alçada mínima dels 160 centímetres de l’escultura 
per a les exedres, que s’hauria d’incrementar amb els 
47 del basament, amb la qual cosa tenim uns 207 cen-
tímetres mínims d’alçada de l’obra. Amb tot, és més 
possible que també les estàtues de grandària natural es 
trobessin dins d’altres nínxols que començaven a un 
nivell superior al de l’aigua, potser també a 63 centí-
metres del fons de l’estany o fins i tot a major alçada, i 
potser en la part central de la construcció, i que hagin 
desaparegut. També hem de pensar que les exedres o 
fornícules solen fer una alçada superior a la de l’escul-
tura que alberguen, per tal que no es perdi l’estètica. 
A més, hem de calcular el gruix de les parets de l’obra. 
Amb això, l’alçada del nimfeu pensem que podria 
haver assolit tranquil·lament els 3 metres a partir del 
fons de l’estany (fig. 1).

3.6. La decoració del nimfeu dels Antigons

Així doncs, tenim indicis de nou escultures, cinc 
d’elles trobades amb seguretat caigudes dins de la bassa 
del nimfeu, que originàriament devien ocupar els seus 
nínxols. Totes, excepte el fragment de petit braç de mar-
bre de Proconès, són fetes de marbre de Luni-Carrara.  
La Cíbele es va trobar a l’extrem dret del nimfeu (des del 
punt de vista de qui fos al seu davant). La resta no sa-
bem exactament a quina part del nimfeu corresponien.

13. O Rea, o Magna Mater.
14. Vegeu el capítol «La escultura», d’Eva M. Koppel, en aquest mateix volum, i Koppel 1993; 1998; 2000; 2005; Koppel i Rodà 2008.
15. Apliquem la proporció de set vegades l’alçada del cap per al conjunt de l’escultura.
16. Un cas d’estàtues que reposaven sobre basaments que eren dins l’aigua és el del septizonium de Lambèse, que descriu Terson a Notice 

sur les ruines de Lambèse (juny de 1848, Archives nationales F. 80, 1587), reproduït per Aupert (1974, 116). Terson va ser un dels deportats 
republicans, víctimes de la repressió de 1848, que van ser confinats a Lambaesis. Allí va participar en els treballs arqueològics, on va escriure 
diaris d’excavació que es conserven a la Biblioteca de l’Arsenal i a la Biblioteca Nacional (Janon 1973, 194). Conservem el terme septizonium, 
com s’hi refereixen les inscripcions que s’hi han trobat: CIL VIII, 2657 a 2663.
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E. M. Koppel data el Bacus en època dels Anto-
nins; la Cíbele, cap a l’inici del segle III, i considera 
el cap de sàtir de final del segle II o l’inici del III. Tant 
l’estudi de les escultures com el del context en què es 
va trobar l’estructura inclinen a datar aquest nimfeu 
en el segle II avançat o l’inici del III. En canvi, la seva 
amortització es data cap a la primera meitat o mit-
jan segle v. Segons Ubiña (1996) i Alvar (1999), la 
majoria de monuments del culte de Cíbele a Hispania 
són d’època avançada: daten del segle II i l’inici del III, 
i després de la meitat d’aquest segle desapareixen de 
sobte. Així doncs, la data de l’auge del culte a aquesta 
deessa encaixaria amb la data del nimfeu. A Hispania 
són força rars els testimonis de la perduració d’aquest 
culte en època tardana. Ubiña (1996, 416, nota 34) 
també afirma que la Cíbele dels Antigons s’ha de des-
cartar com a testimoni del culte a la deessa o com un 
testimoni de significat místic. Tot i que creguem, amb 
E. M. Koppel (2005), que no es tracta d’una estàtua de 
culte, sembla més normal trobar escultures d’aquesta 
deessa, per bé que estiguin dins d’un programa deco-
ratiu, en el segle II i l’inici del III, que no pas quan ja no 
estava en voga el seu culte. 

Aquest testimoni de devoció a Cíbele també resulta 
rar, en el segle III, dins l’ambient d’una vil·la rica com 
la dels Antigons, ja que, en general, les aristocràcies lo-
cals tenien poca inclinació per aquesta deessa en època 
altimperial. En aquesta època es documenten devots 
que no han ocupat cap càrrec municipal ni provincial; 
encara més, és un culte lligat majoritàriament a esclaus, 
lliberts i dones, que poden arribar al grau de sacerdot 
(Ubiña, 1996, 424). En canvi, en època tardoromana, 
Ubiña (1996, 427) opina que sobreviu escassament a 
Hispania, en forma de puntals isolats de religiositat 
aristocràtica i restes de resistència al cristianisme. Cal 
pensar que tampoc es pot descartar que l’estàtua de 
Cíbele s’incorporés al nimfeu en època posterior a la 
de la seva construcció, en el període tardoromà, ja que 
el nimfeu no va ser obliterat fins a la primera meitat o 
mitjan segle v. Amb tot, seguiria en peu el problema 
d’explicar la presència d’una Cíbele d’inici del segle III 
dins del programa decoratiu d’una vil·la.

Les representacions de Bacus i el seu seguici són ha-
bituals en els programes decoratius dels peristils, jar-
dins i fonts dels ambients domèstics del món romà, on 
deriven d’una llarga tradició que entronca en el món 
hel·lenístic. La cort làgida evoca Dionís en les coves-

nimfeus, dins l’ambient dels menjadors, o en les fonts 
públiques, tot fent una identificació del sobirà amb el 
déu, influència que recull l’aristocràcia romana quan 
vol reproduir en els banquets un ambient idíl·lic, gaire-
bé diví, de jardí paradisíac, on cada comensal es pugui 
sentir com un convidat dels déus. Aquesta és l’evocació 
al déu que hom sol fer en els triclinis i jardins de les 
vil·les, on aquest aspecte lligat a l’otium és el principal.

Ara bé, mentre que la invocació a Bacus i el seu se-
guici és habitual en els nimfeus i jardins, la presència 
d’una representació de Cíbele resulta insòlita en aquest 
ambient, tot i la relació manifesta d’aquesta dea amb 
l’aigua. Koppel no troba cap paral·lel d’estàtua de Cíbe-
le en un nimfeu.17 Aquesta autora no creu que s’hagi de 
relacionar la Cíbele dels Antigons amb les tasques agrí-
coles del fundus, com havia apuntat Munilla (1980), 
atès el caràcter de protectora de la fertilitat agrària de 
la deessa. En canvi, s’estranya que per evocar el caràc-
ter mític i de paradeisos del lloc, com era habitual en 
les vil·les i com evoquen les escultures de Bacus i del 
seu seguici, es triés una Cíbele. Més aviat s’inclina per 
una possible vinculació dels propietaris de la vil·la amb 
aquesta divinitat. Efectivament, cal atribuir un caràc-
ter religiós a les representacions properes als paisatges 
sacroidíl·lics i no sols un caràcter pintoresc o campestre. 

Les fonts no sols estaven lligades amb les divinitats 
pròpies del lloc, sinó que també funcionaven com a 
indrets d’adoració dels déus per ells mateixos (Kapossy 
1969, 77). També Lavagne (1990, 137) opina: «Anche 
mediante una sorta di interpretatio romana, ogni fedele 
poteva riconoscervi l’oggetto della propria devozione, 
che restava l’acqua guaritrice, benefica, oracolare, ecc.» 
És a dir, que van esdevenir llocs de culte, espais sa-
grats. Però una cosa molt diferent era construir-se un 
nimfeu al jardí de casa seva i utilitzar el lloc com un 
espai escaient per posar-hi l’estàtua de la dea (Cíbele) 
a la qual tenia una devoció especial. Aquesta actitud 
sortiria dels estàndards habituals.

L’associació de Cíbele amb les nimfes, en l’àmbit 
d’una gruta, s’ha atestat entre les invocacions a divi-
nitats dels tituli picti de la Cueva Negra de Fortuna 
(Múrcia). Ara bé, el caràcter de la Cueva Negra, tot i la 
discussió que suscita,18 sembla ben clar que incloïa el 
culte a Cíbele dins l’ambient d’un nimfeu. En aquest 
cas, es tracta d’un nimfeu prototípic, d’una cova natu-
ral amb dues fonts, que es devia considerar habitada 
per les nimfes i on, com és corrent en el món romà, 

17. Koppel (2005, nota 22) tan sols esmenta un relleu amb un personatge masculí, que s’ha interpretat com un possible sacerdot del culte 
de Cíbele, a la tomba de l’Elefant de Carmona, que segons Bendala (1981) és un indret de culte a Cíbele relacionat amb una font sagrada. Per 
la seva part, Vermaseren (1986, núm. 166), posteriorment Fear (1990) i Ubiña (1996, 406-410, nota 4) al·leguen motius de pes per rebutjar 
la tomba de l’Elefant de Carmo com un testimoni del culte a Cíbele (a causa de l’emplaçament en una necròpolis i de les estructures arquitec-
tòniques amb l’espai molt limitat per practicar-hi el taurobolium, per cremar-hi un gran pi o per fer-hi danses multitudinàries i processons).

18. Mayer 1992; Stylow 1992; Blázquez i García-Gelabert (1992); Velázquez i Espigares (1996); González Blanco 1996; Oró 1996; 
Montero 2000; Stylow i Mayer 2003; González Blanco (2003), Ramírez (2003). Montero (2000) assenyala les relacions de Cíbele amb les 
nimfes, com va posar en relleu Graillot (1913, 35), i dóna un paral·lel de culte a Cíbele i Atis en una cova, en la gruta de Matermania, a Capri, 
on es va trobar un altar de la Magna Mater i una escultura d’Atis, d’època de Domicià, segons Lavagne (1988, 564-565).
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el culte estava associat a altres divinitats. És a dir, res-
pon a un culte a una o diverses divinitats, lligades a un 
lloc sagrat, que respon a la idea originària de l’antre. 
Aquest exemple, així com el de la cova de Matermania 
de Capri, i la relació de Cíbele amb les nimfes assenya-
lada per Graillot (1913), probablement també explica 
la relació que hi podria haver hagut entre aquestes di-
vinitats, estrictament en l’àmbit del culte. Tanmateix, 
dins els esquemes clàssics de la decoració dels nimfeus, 
les fonts i els jardins romans, no hi encaixa un element 
de culte, i per tant no sembla que es pogués arribar a 
trobar normal la presència d’una Cíbele en un nimfeu.

Una font de jardí està lligada a l’ambient d’otium. 
Per tant, és un espai on escau l’evocació culta als déus i a 

la mitologia, per bé que no el seu culte. Podríem pensar 
que l’estàtua de Cíbele no formava part originàriament 
de la decoració del nimfeu, i que hi podria haver anat a 
parar procedent d’algun altre punt del jardí de la casa. 
Ara bé, això no faria sinó desplaçar el problema cap a 
un altre punt del programa decoratiu del jardí. Hem 
d’afrontar la seva presència al lloc i intentar explicar-la.

Amb tot, si no és que som davant d’un propieta-
ri enriquit, per bé que de baixa extracció social, o bé 
forà, és ben possible que la presència de la Cíbele en 
el nimfeu dels Antigons estigui indicant que, a l’inici 
del segle III, el propietari de la casa i la societat local 
estan variant de forma important els conceptes decora-
tius dels nimfeus, dels jardins de les vil·les i de l’àmbit 

FIgura 3. Repertori de 
motllures de marbre dels 
Antigons. Fotos: L. Buffat.
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privat. Hem de tenir present que la vil·la dels Antigons 
és una de les més importants del territorium de Tarraco 
i és molt propera al nucli urbà (es pot considerar dins 
del seu suburbium), i que per tant havia d’estar en mans 
d’algun personatge molt ric, segurament significat dins 
la societat de la capital provincial. Aquest dominus no 
va mostrar cap inconvenient a incloure una Cíbele en-
tre les escultures del nimfeu que decorava el seu jardí, 
actitud que creiem que no hauria estat concebible per 
cap personatge important del segle I o II, ja que hauria 
quedat fora dels esquemes culturals de les elits romanes. 
Heus aquí, doncs, un possible indici de l’important 
tomb cultural que s’està iniciant en el segle III.

Sembla que en la resta de l’arquitectura en alçada 
del nimfeu dels Antigons, a l’interior dels nínxols, i a la 
paret que discorria entre ells, hi devia haver decoració 
d’aplacats de marbre. De fet, el graó que hem descrit 
a uns 47 centímetres d’alçada del fons fa pensar que 
podria haver servit de suport de la decoració. A més, es 
van trobar algunes plaques de marbre barrejades dins 
del rebliment del nimfeu, que segurament formaven 
part del seu hipotètic revestiment. De fet, no es van 
apreciar senyals que les parets de l’estany haguessin es-
tat aplacades i, d’altra banda, l’arrebossat era de bona 
qualitat. Per tant, l’aplacat devia ser a la part més alta de 
l’arquitectura, mentre que el que coneixem és sols de la 
part baixa, corresponent a l’estany on es recollia l’aigua. 
També cal contemplar la possibilitat que hi hagués ha-
gut alguna part decorada amb mosaics de pasta vítria, 
potser les parts altes dels nínxols o les parets: de fet, 
s’han documentat tessel·les de mosaic de color blau, al 
jaciment. Hem plantejat la hipòtesi que a la llarga paret 
entre els dos grups d’exedres a ambdós extrems, s’hauria 
alçat una estructura central amb exedra, que podria ha-
ver estat decorada en alçada amb algun motiu arquitec-
tònic, amb aplacats de marbre o amb estucat i pintures. 
Com hem dit, sabem que es van trobar restes d’aplacats 
i motllures de marbre dins de l’estany del nimfeu, per 
bé que actualment estan barrejades amb les de la resta 
del jaciment i no es poden identificar (fig. 3). Algu-
nes d’elles presenten forats per ser suspeses. També es 
conserven restes de columna de calcària recristal·litzada 
(fig. 4), de mida petita, i una petita base de columna de 
marbre blanc (fig. 5), que podrien procedir del nimfeu. 
Tractant-se del segle II o l’inici del III, cal preveure la 
possibilitat que encara hagués tingut alguna part d’opus 
musivum, que si hi era, més aviat s’hauria localitzat dins 
dels nínxols, com és característic dels nimfeus republi-
cans i dels segles I i II. Amb tot, cal pensar que el més 
probable és que tingués una decoració de façana arqui-
tectònica, amb jocs de marbres i columnes, i l’interior 
dels nínxols estucat i pintat.

Dins de l’estany del nimfeu, es van trobar sis frag-
ments d’una pica de font de marbre de Carrara, llau-
rada en forma de petxina a la part interior (fig. 6, 7, 
8), de l’estil de la de la pintura de la Casa della Venere 

in Conchiglia, de Pompeia (fig. 9), tot i que sense la 
vora sortint. També fa pensar en la de la Casa del Bra-
çalet de Pompeia, que està envoltada per una pintura 
de jardí similar a la de la Casa de Venus en la Petxina, 
ambdós de l’estil de les pintures del jardí del tricli-
ni subterrani de la casa de Lívia a Prima Porta. Una 
d’elles és una part del fons, amb l’inici d’un relleu que 
no s’arriba a entendre què representava. Tot plegat s’ha 
de prendre com un indici que el nimfeu estava situat 
dins l’ambient del jardí, on la font en forma de petxina 
formava part del mobiliari de marbre.

Un altre fragment escultòric trobat dins la bassa 
del nimfeu ha estat interpretat per E. M. Koppel com 
un fragment d’oscillum de marbre de Luni-Carrara. Es 
tracta, doncs, d’un testimoni més que el nimfeu es tro-
bava molt probablement en un peristil.

Els marbres de la vil·la han estat estudiats per Àl-
varez, Gutiérrez i Pitarch (2010). Tot i que la major 
part (51 per cent) s’identifiquen com a procedents de 
pedreres del país (principalment de Santa Tecla i bro-
catell), existeix un 38 per cent de peces corresponents a 
materials importats, entre els quals es detecta Carrara, 
greco scritto, Paros, Proconès, cipollino, porfido verde 
de Grècia o serpentino, giallo antico, verde antico, afri-
cano, pavonazzetto, cipollino marino i bretxa calcària li-
losa que possiblement procedeix dels Pirineus. El mar-
bre blanc és el més freqüent, dins les importacions. Els 
aplacats per al revestiment de parets o paviments són 
abundants, i en molta menor mesura es compten mot-
llures i fragments escultòrics, bàsicament en marbre 
blanc de Carrara. Les restes de dues petites safates per 
al maquillatge fetes en pòrfir negre i diorita d’Egipte 

FIgura 4. Fust de columna de petites dimensions. 
Foto: L. Buffat

FIgura 5. Base de columna de petites dimensions. 
Foto: L. Buffat.
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no compten per als revestiments del nimfeu. El fet que 
s’hagin conservat totes les peces de revestiment juntes, 
sense identificar-ne la procedència, no permet sinó in-
tuir que els revestiments del nimfeu devien ser fets dels 
marbres descrits, essencialment de color blanc.

3.7. El nimfeu dins el conjunt de la vil·la 
dels Antigons

Els nimfeus que es construïen en l’àmbit privat molt 
sovint estan en relació amb triclinis. També sovint, però, 
nimfeus i fonts són al jardí o al peristil, on formen part 
de l’art dels topia, els elements típics dels llocs, a través 
dels quals hom vol reproduir paisatges idíl·lics, d’evo-
cacions molt riques de religiositat, mitologia o cultura. 
Intenten recrear el clima de l’aurea aetas, del paradís, 
on tot és abundància i benestar. Així doncs, els nim-
feus privats de les cases romanes sovint s’han de posar 
en relació amb els jardins, en els quals formen part de 
l’ambientació i decoració, sempre, però, en relació amb 
les estances que l’envolten. Els nimfeus estan en relació 
amb les sales de rebre principals de la casa: es constru-
eixen de tal forma que ofereixen la seva perspectiva més 
agradable des de l’interior de la sala estant. Per tant, for-
men part del disseny dels jardins i de l’arquitectura de la 
casa alhora. Glaser (2000b, 464) també afirma que els 
nimfeus de façana de les cases privades, en comparació 
amb els nimfeus dels triclinis, no eren pas elements in-
dependents de la resta de l’arquitectura, sinó que servien 
per enriquir les estances de les cases.

El nimfeu o font de la vil·la dels Antigons donava 
l’esquena a un petit desnivell del terreny, allà on el turó 
s’aixecava, i estava encarat cap a la part baixa, presu-
miblement on s’estenia el jardí o el peristil de la casa, 
i podria haver constituït la paret que tancava un dels 
seus quatre costats.19 El més versemblant és que esti-

19. Com passa en el nimfeu de la domus de S. Salvatore de Brescia (Gros 2006, 101, fig. 92).

FIgurEs 6 i 7. Fragments de pica de font en forma de petxina, de marbre blanc. Fotos: L. Buffat.

FIgura 8. Fons de la pica de font en forma de petxina, 
de marbre blanc. Foto: L. Buffat. 

FIgura 9. Pintura de la Casa della Venere in Conchiglia, de 
Pompeia, on es representa un jardí, amb una font central en 
forma de petxina. Foto: M. Prevosti. 
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gués situat enfront del triclini principal de la casa, de 
tal manera que els comensals en poguessin gaudir vi-
sualment durant els sopars i per tal que el so de l’aigua 
amenitzés les seves vetllades. Per tant, dins el coneixe-
ment tan deficient que tenim de la vil·la dels Antigons, 
el nimfeu ens informa del lloc on es devia trobar el 
jardí, potser amb peristil, i de la situació del triclini 
principal de la casa, que hem de situar enfront seu.

Amb les escultures de Bacus-Dionís i el seu seguici, 
s’evocaven els banquets alexandrins, la cort dels làgi-
des, l’antre dionisíac, l’ambient de plaer i gaudi de la 
vida que ressonava en el record d’Egipte, l’otium que 
es practicava a les vil·les, dens de cultura hel·lènica i de 
mitologia, un paisatge sacre idíl·lic, que, com reflexio-
na Lavagne (1988), podia arribar a fer sentir els parti-
cipants de la festa com a comensals dels déus. Kapossy 
(1969, 78) explica com els nimfeus dels jardins pri-
vats s’emmarcaven dins de paisatges ideals, que sovint 
s’ampliaven amb les pintures de les parets, del món del 
desig, de l’otium, i on les figures provocaven una epi-
fania de déus, des d’on es podia guaitar l’aurea aetas, 
en què els animals vivien junts, pacíficament, i on fins 
l’aigua es convertia prodigiosament en vi, a l’empara 
de Dionís. Tot plegat creava un clima de vida regalada, 
d’un paisatge imaginari de l’edat d’or, d’abundància i 
riquesa, que formava part de l’ostentació del dominus.

3.8. Conclusions

Hem de dir que el nimfeu de la vil·la dels Anti-
gons és una font que s’ha qualificat de nimfeu per la 
tradició de l’arqueologia d’anomenar així aquest tipus 
de construccions, per bé que no sabem si els romans 
l’haurien anomenat amb aquest terme. Rebien aques-
ta denominació algunes de les grans fonts urbanes del 
món romà, especialment a partir del segle II. Ara bé, 
una font d’un jardí privat, tot i que tingués un desen-
volupament en façana, amb nínxols i amb estàtues, no 
sabem si també es podia anomenar nymphaeum. 

El nimfeu dels Antigons pertany a la categoria ano-
menada de façana, definida per Neuerburg (1965), o 
bé a la classe IX-A de la tipologia de Letzner (1990). Es 
tracta d’un tipus molt abundant en el món romà, en 
l’àmbit privat, per bé que també en el públic.

Tot i que l’excavació no permet donar una crono-
logia precisa de construcció del monument, l’estudi 
tant de les escultures com del context en què es va tro-
bar apunta al segle II avançat o a l’inici del III. La seva 
amortització es data cap a la primera meitat o mitjan 
segle v. 

Atès que solament es conserva la base del monu-
ment, és a dir, els seus 80 centímetres inferiors, no sa-
bem com continuava en alçada. A partir dels paral·lels 
dels nimfeus de façana, tenim fonaments per pensar 
que el seu esquema fos tripartit, amb la qual cosa li 

faltaria un cos central, que, per haver estat a una alçada 
més gran que les restes conservades, hauria desapare-
gut totalment. 

L’alçada, a partir dels 47 centímetres del fons, sem-
bla que havia de pujar encara un mínim de 90 centí-
metres per encabir les escultures als nínxols, de manera 
que havia de tenir un mínim de 150 centímetres d’al-
çada, per bé que probablement era superior. Les me-
sures que es dedueixen del croquis que se’n conserva 
donen algunes xifres múltiples del peu romà i d’altres 
que no ho són, però hem de pensar que segurament 
tot el monument estava dissenyat sobre la base del peu 
romà. Amb tot, les mesures conegudes s’han de pren-
dre com a purament orientatives.

Cal pensar que el més probable és que tingués una 
decoració de façana arquitectònica, amb jocs de mar-
bres i columnes, com es desprèn d’algunes restes con-
servades.

Dins de l’estany del nimfeu, es van trobar frag-
ments d’una pica de font de marbre de Carrara en for-
ma de petxina, indici que el nimfeu estava situat dins 
de l’ambient del jardí, on la font en forma de petxina 
formava part del mobiliari de marbre d’aquest.

A l’interior de la bassa del nimfeu es van trobar res-
tes de cinc escultures de marbre caigudes sobre el fons, 
que originàriament devien ocupar els seus nínxols. 
Han estat estudiades per E. M. Koppel, en aquest ma-
teix volum. Entre les escultures, destaquen un cap de 
sàtir, un tors de Bacus o Dionís i una Cíbele. L’evoca-
ció a Bacus és molt corrent en la decoració de nimfeus 
i espais de jardí d’ambients privats romans. A través 
d’aquest déu i del seu seguici, es buscava de recrear 
un clima adient a la vida d’otium dels propietaris de la 
casa. Aquest concepte anava lligat als banquets de les 
corts dels prínceps hel·lenístics, l’antre dionisíac que hi 
va ser molt present, l’ambient de plaer i de gaudi de la 
vida, carregat de cultura hel·lènica i de mitologia, des-
tinats a fer sentir als participants de la festa dins d’un 
paisatge sacre idíl·lic. Els nimfeus dels jardins privats 
solien estar emmarcats dins de programes decoratius 
i arquitectònics que tendien a confondre l’espai cons-
truït i l’exterior en una síntesi entre cultura i natura. 
Estan immersos en una veritable arquitectura paisat-
gística destinada a recrear paratges ideals, del món del 
desig, de l’otium, i on les representacions de les pintu-
res de les parets i de l’escultura ajudaven a recrear un 
espai dels déus, prats subterranis amb el sentit virgilià 
de mort i regeneració des d’on es podia albirar l’aurea 
aetas, on els animals vivien junts, pacíficament, i on 
fins l’aigua es convertia prodigiosament en vi, amb Di-
onís. Tot plegat creava un clima de vida regalada, que 
formava part de la luxuria i l’ostentació del dominus. 
Dins d’aquests programes arquitectònics i decoratius 
dels espais dels jardins romans, els jocs d’aigua eren un 
element imprescindible, on l’abundància d’aquest bé 
escàs i preuat dins l’àmbit de la Mediterrània es con-
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vertia en un símbol de vida, de fecunditat i també de 
luxe.

Així doncs, la invocació a Bacus i el seu seguici 
resulta habitual en els nimfeus; en canvi, la presència 
d’una representació de Cíbele resulta insòlita en aquest 
ambient. Això fins i tot ha fet pensar que podria no ha-
ver estat inclosa en la decoració del nimfeu, per bé que 
els excavadors asseguren que es trobava caiguda sobre 
el fons de la bassa, de tal manera que semblava que en 
formés part. E. M. Koppel ja va pensar en una possi-
ble vinculació dels propietaris de la vil·la amb aquesta 
divinitat. En construir un nimfeu al jardí de la casa, 
potser es va utilitzar el lloc, ple de numen, per hono-
rar una dea (Cíbele) a la qual hom tenia una devoció 
especial. Justament la datació d’aquesta escultura coin-
cideix amb l’etapa del màxim auge del culte a Cíbele 
a Hispània. Amb tot, no pensem pas que, situada en 
aquest lloc, la dea fos objecte de culte, sinó que més 
aviat devia tenir una funció decorativa i sacralitzadora 
del lloc. Ara bé, sempre es podria pensar que l’estàtua 
de la Cíbele es va afegir de forma tardana al nimfeu, 
procedent d’un altre punt de la vil·la, ja que les excava-
cions indiquen el segle v com el moment final d’aques-
ta construcció.

Tot plegat dóna peu a pensar que la presència de 
la Cíbele en el nimfeu dels Antigons podria estar in-
dicant un gir important en els conceptes decoratius de 
l’àmbit privat de les elits romanes locals de l’inici del 
segle III. El propietari de la casa, que havia de ser un 
personatge important de la capital provincial, sembla 
que va incloure aquesta deessa entre les escultures del 
nimfeu que decorava el jardí de la seva vil·la, actitud 
sense precedents en els programes decoratius d’àmbit 
privat dels segles I o II, sense dubte fora dels esquemes 
de la cultura de les elits romanes clàssiques.

Habitualment, els nimfeus i fonts de les cases ro-
manes, doncs, són al jardí o al peristil, on formen part 
de l’art dels topia, a través dels quals hom pretén repro-
duir paisatges idíl·lics, d’evocacions de temes religio-
sos, mitològics o culturals. Els nimfeus es construeixen 
per ser contemplats des de les sales de rebre principals 
de la casa, des d’on ofereixen la seva perspectiva més 
agradable. Per tant, el nimfeu de la vil·la dels Antigons 
està indicant la ubicació del jardí principal de la casa, 
com confirma la troballa de la font de marbre en forma 
de petxina i el fragment d’oscillum. El jardí devia ser 
amb peristil i es devia estendre cap a la part baixa del 
turó. El nimfeu podria haver constituït la paret que 
tancava un dels seus quatre costats. Molt possiblement 
estava situat enfront del triclini principal de la casa, 
de tal manera que els comensals en poguessin gaudir 
visualment i auditiva durant els sopars. 

La vil·la dels Antigons podria fer pensar en un gran 
palau rural, a la vora de Tarraco, i molt probablement 
ho va ser. Amb tot, les destruccions de què va ser ob-
jecte primerament en els anys 1950, arran de les remo-

cions del terreny per adequar-lo per a l’agricultura, i en 
segon lloc el 1977-78, per la construcció d’una fàbri-
ca de pinsos al damunt, la van desfer gairebé del tot. 
Durant aquesta darrera destrucció, afortunadament, la 
directora del Museu de Reus i un grup d’estudiosos en 
van fer el seguiment i van aconseguir documentar-ne 
una sèrie d’elements, així com salvar un important lot 
de materials. Pel que sembla, la fàbrica es va assentar 
sobre el centre de la vil·la, i allò que va ser permès de 
documentar foren construccions situades cap a l’ex-
trem de l’edificació, en una zona on ja començava a 
haver-hi abocadors, forns i, una mica més enllà, les 
necròpolis. Entre els elements que van documentar hi 
ha, significativament, un nimfeu, així com restes d’una 
font de jardí. El fet que la casa, de la qual sols es van 
poder veure alguns murs, forns i un abocador, presen-
tés un nimfeu amb escultures, i encara una font, signi-
fica que devia tenir un jardí ben ric i que molt possi-
blement disposava de més instal·lacions similars, i per 
tant que podria ser una altra gran vil·la romana, d’un 
ric propietari de Tarraco, com també confirmen els al-
tres estudis que s’han anat fent sobre aquest jaciment.
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