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“L’esperit d’una ciutat que sobreviu té infinites veus,
tantes com les dels habitants que hi van viure;
cadascun de nosaltres les pot escoltar per si mateix
si la nostra ànima i la nostra ment estan obertes al passat.”
Amedeo Maiuri (1924-1961)

Va per tu, Herculà,
perquè en el pot petit hi ha la bona confitura.
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Resum: Les vides d’Herculà i Pompeia es van detenir l’octubre de l’any 79 dC per l’erupció del
Vesuvi. Pompeia, per les seves dimensions i la facilitat d’excavació, ha tingut el paper principal
malgrat ser Herculà la primera en ser descoberta i en importància arqueològica i cultural. Tota la
seva arquitectura i cultura material van quedar cobertes per una capa de cendres i material
piroclàstic d’uns 20 m i, al mateix temps, ben protegides. L’objectiu del present treball és
reivindicar aquest ciutat, més petita, que ha quedat eclipsada per la gran Pompeia. Herculà és el
testimoni més viu dels habitants i de la vida quotidiana d’un municipi romà del segle I dC. Les
excavacions patrocinades pel rei Carles III de Borbó, a partir de 1738, tindran una importància
cabdal en l’arqueologia i en la cultura i l’art europeus dels segles XVIII i XIX.
Paraules clau: Herculà – Pompeia – 79 dC – erupció – Vesuvi – excavació – arqueologia –
romà - segle XVIII – Carles III

Abstract: The lives of Herculaneum and Pompeii were stopped in October 79 AD by the
eruption of Vesuvius. Pompeii, due to its size and easy excavation, has played the main role
despite being Herculaneum the first to be discovered and in archaeological and cultural
importance: all its architecture and material culture were covered by a layer of ashes and
pyroclastic material about 20 meters and, at the same time, well protected. The aim of this work
is to vindicate this smaller city, which has been overshadowed by the great Pompeii.
Herculaneum is the most vivid testimony of the inhabitants and daily life of a Roman
municipality in the 1st century AD. The excavations sponsored by King Charles III of Bourbon
from 1738 onwards will be of great importance in European archaeology and culture and art in
the 18th and 19th centuries.
Key words: Herculaneum – Pompeii – 79 AD – eruption – Vesuvius – excavation – archaeology
– Roman – 18th century – Charles III

3

AGRAÏMENTS
A la meva professora Natàlia Salazar, tutora del TFG, per la seva exigència, el suport i
l’orientació durant la realització d’aquest treball, perquè ha confiat en la meva capacitat de
superació, malgrat les dificultats.
I, especialment, a la meva família, per ser la iniciadora d’aquest projecte amb la visita al
jaciment d’Herculà i fer d’aquella experiència una oportunitat única i inoblidable per començar a
estimar la història i l’arqueologia.

4

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ ......................................................................................................................... 8
1.1. Objectius ............................................................................................................................... 8
1.2. Metodologia .......................................................................................................................... 9
1.3. Estructura ............................................................................................................................ 11
2. HISTÒRIA D’HERCULÀ ........................................................................................................ 13
2.1. Els orígens .......................................................................................................................... 14
2.1.1. Mítics ........................................................................................................................... 14
2.1.2. Històrics ....................................................................................................................... 15
2.2. Època preromana ................................................................................................................ 16
2.3. Època romana ..................................................................................................................... 18
3. EL VESUVI .............................................................................................................................. 21
3.1. Terratrèmols precursors de la gran erupció ........................................................................ 26
3.1.1. El terratrèmol de març de l’any 37 dC ......................................................................... 27
3.1.1.1. Fonts escrites ......................................................................................................... 27
3.1.1.2. Altres fonts ............................................................................................................ 27
3.1.2. El terratrèmol de febrer de l’any 63 dC ....................................................................... 27
3.1.2.1. Fonts escrites ......................................................................................................... 28
3.1.2.2. Altres fonts ............................................................................................................ 29
3.1.3. El terratrèmol de l’any 64 dC ....................................................................................... 31
3.1.3.1. Fonts escrites ......................................................................................................... 31
5

3.1.3.2. Altres fonts ............................................................................................................ 32
3.2. La gran erupció de l’any 79 dC .......................................................................................... 32
3.2.1. Fonts escrites ................................................................................................................ 33
3.2.2. Altres fonts ................................................................................................................... 38
3.2.2.1. Data ....................................................................................................................... 38
3.2.2.2. Fases de l’erupció. Danys causats ......................................................................... 40
3.2.3. Les víctimes d’Herculà ................................................................................................ 44
4. LA DESCOBERTA D’HERCULÀ .......................................................................................... 49
4.1. El descobriment. El Príncep d’Elbeuf ................................................................................ 50
4.2. Les excavacions del segle XVIII. Els Borbons .................................................................. 51
4.2.1. Carles III, el “rei arqueòleg” ........................................................................................ 51
4.2.2. Ferran IV de Nàpols ..................................................................................................... 60
4.3. Impacte en el context cultural espanyol i europeu ............................................................. 63
4.3.1. En l’arqueologia ........................................................................................................... 64
4.3.2. En el món artístic ......................................................................................................... 67
4.4. Les excavacions del segle XIX ........................................................................................... 69
4.5. Les excavacions del segle XX ............................................................................................ 72
4.5.1. Amedeo Maiuri ............................................................................................................ 72
4.5.2. Finals de segle .............................................................................................................. 74
4.6. Les excavacions del segle XXI ........................................................................................... 78
5. HERCULÀ, AVUI .................................................................................................................... 80
6. CONCLUSIONS ....................................................................................................................... 94
6

7. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 97

7

1. INTRODUCCIÓ
Malgrat que les ciutats d’Herculà i Pompeia van compartir un mateix passat preromà i un mateix
destí final causat per l’erupció volcànica del Vesuvi, la seva sort última ha estat diferent.
Pompeia s’ha convertit en un dels jaciments arqueològics més visitats a tota Europa pels turistes
i en un dels més coneguts a nivell mundial, tal com passa amb el Vesuvi. En canvi, Herculà, més
petita, però més ben conservada, és desconeguda per al gran públic. Segons dades del “Report on
the Mission to the Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata (C829),
Italy, 2-4 December 2010, 10-13 January 2011” de la UNESCO, Pompeia va tenir 2.319.668
visitants l’any 2010 i Herculà només 298.310 (UNESCO 2021, 49).
Després de dues visites en persona, una a cada jaciment, vaig quedar colpit davant el bon estat de
conservació d’Herculà, que permetia al visitant situar-se en el segle I dC sense esforç
d’imaginació. Per això, crec que es mereix un reconeixement major, perquè ha quedat eclipsada
per la gran Pompeia. Pocs llibres tenen com a protagonista Herculà i per trobar informació s’ha
de recórrer a la poca que hi ha en els que parlen de Pompeia.
La petita ciutat residencial d’Herculà, ben promocionada, podria esdevenir un indret
imprescindible per als qui estimen la història i la cultura, sense dubte, al mateix nivell que la
gran ciutat comercial de Pompeia.

1.1. Objectius
Aquest treball vol reivindicar aquest jaciment arqueològic que ha quedat eclipsat per la gran
Pompeia. L’objectiu final és aprofundir en la importància cabdal que va tenir el descobriment
d’Herculà en el món contemporani.
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Les excavacions que van treure a la llum Herculà, patrocinades i dirigides per Carles III de
Borbó, van ser un punt d’inflexió en l’arqueologia i en el món cultural i artístic europeu del segle
XVIII i XIX. I en el món actual, gràcies a les noves tècniques d’estudi, encara són una font de
coneixement detallat dels seus habitants i de la seva vida quotidiana, la d’uns romans de
províncies del segle I dC.

1.2. Metodologia
Malgrat que les fonts no són tan abundants com les dedicades a la veïna Pompeia, s’ha seguit un
mètode de revisió bibliogràfica. El sistema de citació emprat dins el text del treball per als autors
clàssics ha estat el d’abreviacions basat en el Thesaurus Linguae Graecae, per als autors grecs, i
en el Thesaurus Linguae Latinae, per als autors llatins, i per a la resta d’autors el sistema
Harvard.
Les fonts primàries consultades sobre Herculà han estat obres d’autors clàssics dels segles II aC
al II dC, tant grecs com llatins.
Pel que fa a la situació geogràfica d’Herculà, s’ha utilitzat la cita de De Vos 1988 que recull la
informació que dona Luci Corneli Sisenna (historiador romà dels segles II-I aC) al respecte, que
ha estat impossible de localitzar. En referència als orígens mítics de la ciutat, s’ha consultat
Dionís d’Halicarnàs (escriptor grec del segle I aC) i, pel que fa als orígens històrics, Estrabó
(geògraf i escriptor grec del segle I aC), Gai Vel·lei Patèrcul (historiador romà del segle I) i
Polibi de Megalòpolis (historiador grec del segle II aC).
Respecte als terratrèmols anteriors a la gran erupció, s’ha fet ús de Gai Suetoni Tranquil
(historiador i biògraf romà dels segles I-II), Publi Corneli Tàcit (polític i historiador romà del
segles I-II) i Luci Anneu Sèneca (escriptor, filòsof i polític romà del segle I dC).

9

Quant a l’erupció del Vesuvi de l’any 79 dC, dels seus detalls i conseqüències, s’ha acudit al
testimoni de Plini el Jove (escriptor romà dels segles I-II), a Luci Cassi Dió (polític, militar i
historiador romà dels segles II-III), Suetoni, Publi Papini Estaci (poeta romà del segle I), Marc
Valeri Marcial (poeta llatí del segle I) i Tàcit. I pel que fa les erupcions posteriors a la de l’any
79, s’ha recollit la informació de Luci Cassi Dió.
L’única font primària no clàssica consultada ha estat Johann Wolfgang Goethe, escriptor
alemany, i el seu Viatge a Itàlia (1786-1788), com a exemple del Grand Tour que realitzaven els
europeus per Itàlia i de la literatura de viatges.
Respecte a les fonts secundàries, cal destacar que hi ha poques publicacions dedicades
exclusivament a Herculà, al contrari del que passa amb Pompeia, i la majoria són articles
d’autors italians o de parla anglesa, bastant especialitzats. S’han consultat llibres, revistes,
articles, treballs de fi de màster, pàgines web, vídeos..., per extreure informació rellevant per al
present treball.
De les obres específiques sobre Herculà, s’han utilitzat documents d’autors com Catalano (1953)
i GEOMED (2020), pàgines web com Historia y Vida i la guia del jaciment PAERCO (2015).
Pel que fa a informació d’Herculà que s’ha pogut extreure d’obres que la tracten juntament amb
Pompeia, s’ha fet ús, entre altres documents, dels llibres de Brion (1961), Conte (1958), Cooley
(2014), De Franciscis i Bragantini (2006) i Pesando i Guidobaldi (2018); i de la guia del jaciment
de De Vos (1988).
Cal destacar els detalls aportats en el vídeo de RTVE (2020) del programa Arqueomanía. També
s’ha extret informació de les pàgines web de diversos museus com el Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, el Museo Nacional del Prado i el Museo Arqueológico Nacional.
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Les dades sobre el Vesuvi, erupcions i sismologia, s’han consultat, especialment, en els articles
de Scandone i Giacomelli (2008 i 2014), Barreda i Sanz (2016) i Di Vito et al. (2008), i en les
pàgines web del Parco Nazionale del Vesuvio i de l’Osservatorio Vesuviano.
Respecte a les víctimes de l’erupció de l’any 79, la informació s’ha extret dels articles de Bisel
(1986), Guidobaldi (2015), Katsnelson (2020), Martyn et al. (2020), Mastrolorenzo et al. (2001),
Murszewski (2020) i Petrone (2019).
Les dades sobre les excavacions arqueològiques d’Herculà s’han analizat a partir de diversos
articles com el de Camardo i Court (2013), Sirano (2020) i Elvira (2010), i de pàgines web com
la d’Ercolano e i suoi scavi.
Quant a la informació sobre Carles III de Borbó, s’han consultat, entre altres, els llibres de
Fernández Díaz (2016) i Fernández Murga (1989) i els articles de Maier (2010 i 2012), Alonso
(2011, 2018 i 2021) i D’Alconzo (2018); i pel que fa a la difusió dels descobriments d’època
borbònica, els llibres originals de l’Accademia Ercolanese (1771), Bayardi (1752) i Venuti
(1748) i l’article de Burlot (2011).
Respecte a la utilització d’imatges concretes del jaciment d’Herculà, s’ha fet ús, entre altres, de
la pàgina web d’Herculaneum in Pictures i de les reconstruccions virtuals de la pàgina web del
Museo MAV i de la Getty Conservation Research Foundation Museum.

1.3. Estructura
El desenvolupament del treball s’estructura en tres grans apartats principals. En el capítol 2,
s’exposa la història de la ciutat, amb especial interès pel que fa als seus orígens, tant mítics com
històrics, des de l’època preromana (oscos, etruscos, grecs i samnites) a la seva transformació en
municipium romà al segle I dC.
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Al llarg del capítol 3, es fa una presentació del Vesuvi, el volcà responsable de la destrucció
d’Herculà, i s’analitzen els terratrèmols precursors de la gran erupció del 79 dC i aquesta
mateixa erupció, contrastant la informació que aporten els textos clàssics i les dades històriques
pel que fa als detalls, fases i danys que aquesta va provocar i a partir de les dades que s’han
pogut extreure de les restes de les víctimes.
En el capítol 4, es fa una relació de les excavacions realitzades al lloc, des de la seva descoberta
al segle XVIII fins a l’actualitat, posant èmfasi en el període borbònic. També hi ha un apartat
dedicat a l’impacte del descobriment d’Herculà en el context cultural espanyol i europeu, atesa la
seva importància en el desenvolupament de l’arqueologia i en el món artístic de l’època.
Finalment, després de les conclusions, hi ha una relació de la bibliografia i webgrafia emprades.
Cal destacar que, atesa la temàtica específica del treball, amb molta informació visual, s’ha optat
per incorporar les figures que il·lustren el contingut en les pàgines concretes en què està el text
relacionat, per tal de facilitar, així, la lectura del document.
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2. HISTÒRIA D’HERCULÀ
La ciutat romana d’Herculà està situada a uns 8 km al sud-est de Nàpols, als peus occidentals del
Vesuvi, en la regió italiana de la Campània (fig. 1). S’aixeca sobre una terrassa d’origen volcànic
que acaba al sud, en l’antiga platja, amb un salt de cota d’uns 15 m.

Figura 1. Plànol de situació geogràfica d’Herculà en el Golf de Nàpols, a la regió italiana de la Campània,
entre els ports de Misenum i Estàbia. Font: DUX COLLEGE 2021.

L’historiador romà Luci Corneli Sisenna (118-67 aC), en les seves Històries (Sis. Hist. 4.53, 54),
ubica geogràficament la ciutat d’Herculà al cim d’un promontori prop del mar, entre dos rius, a
l’altra banda del Vesuvi, i envoltada per muralles “petites” (DE VOS 1988, 281), amb un gruix
que oscil·lava entre 2 i 3 m, construïdes amb pedra seca amb grans còdols de pedra de lava i
pedra tosca, la major part del segle II aC, mentre que al llarg de la línia de la costa estaven fetes
amb la tècnica de l’opus reticulatum1. Com a Pompeia, després de la Guerra Social (91-88 aC),

1

Tècnica d’edificació en la qual l’encofrat del nucli d’opus caementicium es fa amb paraments de pedres en forma
de rombe unides amb morter, creant un disseny similar a una xarxa.
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les muralles d’Herculà van perdre la seva funció defensiva i van ser incorporades als edificis
construïts al costat.
Prop del mar, adequat per a la pesca, amb una zona portuària afavorida per dues entrades a la
desembocadura dels rius, una més àmplia a l’est i una altra més petita a l’oest, i en un sòl fèrtil
per al conreu d’oliveres, blat, figues i vinya, era un lloc favorable per a assentaments permanents
i activitats agrícoles i comercials.
La ciutat moderna d’Ercolano s’estén actualment per sobre de part del jaciment, que s’ubica a
uns 20 m de profunditat. Fins a l’any 1969, aquesta població s’anomenava Resina, però per
decret del President de la República Italiana es va canviar per Ercolano, com a reivindicació del
seu passat gloriós i de la seva mítica fundació per part d’Hèrcules (metàtesi llatina del nom grec
Hèracles).
2.1. Els orígens
Es desconeix l’època de fundació de la ciutat. La tradició connecta Herculà amb el nom
d’Hèracles, un indici del possible origen grec de la ciutat. Però, amb tota probabilitat, la zona va
ser ocupada primer pels oscos; després influenciada pels grecs i pels etruscos; conquerida pels
grecs el 479 aC; més tard, ocupada pels samnites; i, finalment, convertida en un municipi romà el
89 aC.
2.1.1. Mítics
La Campània és una terra rica en llegendes i una d’elles proclama Hèracles, el famós heroi grec,
com el seu fundador. El primer nom amb el que apareix a la història és el d’Herakleion, que li
dona Teofrast al segle IV aC (BRION 1961, 174).
Dionís d’Halicarnàs, escriptor grec del segle I aC, explica en la seva Història Antiga de Roma,
que Herculà va ser fundada per Hèracles, entorn el 1243 aC, en el seu viatge de retorn a Grècia
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després de finalitzar un dels seus famosos dotze treballs (ALMIRALL 2019), mentre pasturava el
ramat de bous i vaques vermelles del gegant Gerió per la costa campaniana.
TEXT 1. D.H. Antiquitates Romanae 1.44.1
“Hércules, cuando en Italia dejó establecido todo como quería y su armada llegó sana y salva
de Iberia, ofreció a los dioses en sacrificio la décima parte de su botín y fundó una pequeña
ciudad con su nombre en el lugar donde ancló su flota, que también ahora está habitado por
los romanos y se encuentra entre Neápolis y Pompeya, con puertos seguros en todo momento;
y habiendo conseguido fama, admiración y honores divinos entre todos los habitantes de
Italia, partió para Sicilia (...)”.
2.1.2. Històrics
No hi ha evidències arqueològiques que confirmin la data de fundació de la ciutat. La part més
antiga, que ara està a 20 m sota l’actual ciutat d’Ercolano, possiblement es va desenvolupar en la
via costanera que conduïa al llarg del golf des de Neàpolis (actual Nàpols) fins a Pompeia i
Estàbia, la ruta que més tard seria la Via Domitiana romana.
El nom d’Herakleion (Herculà) suggereix que era d’origen grec i, segurament, va ser anomenada
així pels grecs en honor al seu heroi nacional. El culte a Hèracles va continuar també quan la
ciutat va ser ocupada posteriorment per samnites i romans.
En les excavacions del jaciment s’han trobat insuficients proves per datar la fundació de la ciutat;
en canvi, sí que hi ha prou restes d’estructures i nivells d’ocupació que datarien el primer
assentament preromà entre els segles III i II aC (CAMARDO I COURT 2013, 2).
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2.2. Època preromana
Poc se sap sobre la ciutat en l'època preromana. Estrabó, geògraf i escriptor grec del segle I aC,
ens parla en la seva Geografia sobre l’origen osc de la ciutat, igual que en el cas de Pompeia.
TEXT 2. Strab. 5.4.8
“Seguidamente se encuentra la fortaleza de Heraclio, situada en un promontorio que sobresale
en el mar y que es batido por el viento del suroeste de manera tan extraordinaria que hace de
la plaza un asentamiento saludable.
Los oscos la tenían bajo su dominio, como la vecina Pompeya, por la que fluye el río Sarno,
después pasó a los tirrenos y a los pelasgos2 y, posteriormente, a los samnitas, pero también
éstos fueron expulsados del lugar (...)”.
Gai Vel·lei Patèrcul, historiador romà del segle I dC, confirma l’origen osc d’Herculà en la seva
Història Romana.
TEXT 3. Vell. 1.4.2
“(...) La extraordinaria fidelidad a los romanos de ambas ciudades en todo momento las hace
muy dignas de la notariedad y belleza de su paisaje; pero éstos (los de Nápoles) guardaron
más diligentemente las costumbres patrias, y los cumanos experimentaron la influencia de la
vecindad osca (...)”.
En el segle IX aC, van arribar els primers vaixells jonis al sud d’Itàlia, atracant en els ports
naturals i establint-se allà on van creure que podien trobar les millors defenses i les terres més
fèrtils. Van fundar al nord del Golf de Nàpols la ciutat de Cumes, que va esdevenir una pròspera
colònia comercial. Els grecs, com a poble comercial i no guerrer, es va entendre perfectament

2

Els autors grecs, com Heròdot i Dionís d’Halicarnàs, identificaven els etruscos amb pelasgs que van emigrar de
Tessàlia a Itàlia on havien pres el nom de tirrens.
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amb els antics habitants de la zona, els oscos (Osci o Opsci), i, amb el temps, van anar poblant
tota la costa de la Campània, des de Misenum a Cumes i des de Puteoli (Pozzuoli) a Parthènope
(després, Neàpolis) i des de Pompeia fins a Nocera (CONTE 1958, 13-15).
Els oscos van conservar la seva llengua, però ben aviat van assimilar la civilització grega.
Els etruscos, que ocupaven l’actual Toscana, enriquits pel comerç marítim i la pirateria, es van
estendre pel nord fins al Po i pel sud més enllà de Roma i del Laci, fins al Golf de Nàpols, entre
els segles VIII i V aC. Van ocupar la ciutat de Càpua, convertida en capital de l’estat etrusc en
aquesta regió, una aliança de 12 ciutats de la que formarien part Pompeia i Herculà, importants
comercialment en la costa del mar Tirrè. Malgrat tot, no hi van deixar empremta ni en la religió
ni en l’arquitectura.
Els grecs, aprofitant la decadència dels etruscos durant el segle V aC, van derrotar la seva flota
en el Golf de Cumes, l’any 474 aC, i van acabar amb la seva hegemonia al sud d’Itàlia. Poc
després, es van establir en les antigues ciutats osques de la regió, entre elles Herculà.
Quan els samnites, poble de guerrers procedent del nord-est de la regió de Campània (ALMIRALL
2019), de llengua osca, van ocupar tota la Campània i van expulsar-ne els estrangers, Herculà va
passar al seu poder l’any 420 aC (CONTE 1958, 19). En poc temps, els samnites van adoptar la
cultura i els costum grecs i, per tant, Herculà va patir una triple influència de civilitzacions:
grega, osca i samnita.
Durant tres segles, tota la Campània va prosperar en pau i llibertat. El territori es va dividir en
petites federacions, però cada ciutat conservava la seva autonomia, respectant el poder del cap de
la federació, el meddix tuticus, elegit anualment amb el consens de tota la ciutat i ajudat en el
govern i en l’administració per un consell d’ancians.
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A finals del segle IV aC, Herculà formaria part de la federació de Nocera, juntament amb
Pompeia, Estàbia i Sorrento (CAMARDO I COURT 2013, 2), comunitats que Polibi de Megalòpolis,
historiador grec del segle II aC, inclou en l’ethnos nocerià, en les seves Històries.
TEXT 4. Plb, 3.91.4
“(...) En su franja costera se levantan Sinuesa, Cumas y Puzzoli, además de Nápoles, y
finalment el pueblo de los nucerios (....)”.
La ciutat, ben administrada i freqüentada pels rics patricis samnites que la preferien a la gran
Nocera o a les altres ciutats de l’interior, s’enriquia per les activitats agrícoles i pel comerç
marítim que tenia amb les altres ciutats campanes, la Magna Grècia i els egipcis, i s’engrandia
cada cop més amb magnífics habitatges segons la moda hel·lenística, igualant la veïna ciutat de
Neàpolis (CATALANO 1953, 18-19).
2.3. Època romana
Els samnites, quan van voler intentar unificar en un únic estat tot els pobles itàlics, es van trobar
el camí tallat al nord per les legions romanes.
Roma, que s’havia convertit en la primera potència militar del món mediterrani després de la
seva victòria, el 202 aC, sobre els cartaginesos, va iniciar l’expansió per l’oest, incloent-hi el sud
d’Itàlia (CONTE 1958, 26). Entre els anys 343 i 290 aC, hi va haver les Guerres Samnites, una
sèrie de tres guerres dels romans contra els samnites (PETRILLO 2019, 2-21).
Així, gran part de la Campània va ser ocupada pels romans, com Cumes, Pozzuoli, Nàpols i
Càpua: uns pobles incorporats pacíficament al territori romà i altres forçats per la diplomàcia i
les armes a acceptar-hi aliances. Però això volia dir que tant la població osca autòctona, com els
colons grecs i els samnites, havien de cedir tropes auxiliars a Roma en cas de guerra sense
obtenir, a canvi, el privilegi de la ciutadania. Aquesta obligació va provocar una guerra social,
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coneguda com a Guerra Màrsica (91-88 aC). Els sublevats, entre els quals hi havia campanians i
samnites, van constituir un estat amb un exèrcit de quasi 100.000 homes. Un dels seus
comandants, el samnita Gai Papi Mutil va ocupar Nola i, després, amb l’ajuda de les poblacions
per on passava, la regió de la Campània. Però, el 89 aC, Tit Didi, llegat del general romà Luci
Corneli Sil·la, reconquereix poc a poc tot el territori perdut. Les darreres ciutats annexionades,
mai ocupades pels romans i que van organitzar una heroica resistència, van ser Pompeia, Herculà
i Estàbia (CATALANO 1953, 21-22). L’11 de maig, els romans van conquerir Herculà. Aquella
mateixa tardor, ja havien ocupat tota la Campània i dominat la revolta social amb les armes.
Aleshores, Herculà va esdevenir municipium romà amb el nom d’Herculanum i els seus
habitants van obtenir el dret de ciutadania, exceptuant els esclaus i aquells que, malgrat fossin
homes lliures i visquessin a la ciutat, no fossin fills de pare i mare herculans.
Es van adoptar les institucions polítiques i administratives romanes, amb dos magistrats anuals
elegits pels ciutadans, els duumviri, i, segons les inscripcions, per un aedile, que supervisava el
manteniment i la neteja públics, i un quaestor, que es cuidava de les finances de la ciutat. La
majoria dels funcionaris eren romans o ciutadans favorables al nou règim (CAMARDO I COURT
2013, 2).
En conseqüència, la ciutat es va anar romanitzant. El llatí va arraconar l’osc, els pesos i mesures
de l’antiga Herculà van ser substituïts per les unitats romanes (CONTE 1958, 29-31).
L’any 73 aC, Espàrtac, esclau traci i gladiador, va escapar amb 70 companys i va buscar refugi al
cim del Vesuvi, des d’on va crear un exèrcit d’esclaus rebels que es va apoderar de quasi tot el
sud d’Itàlia durant dos anys abans de ser finalment vençut per l’exèrcit romà, el 71 aC.
El comerç de la zona va adquirir un gran impuls per l’intens tràfic amb Pozzuoli, que havia
esdevingut el port més freqüentat i més ric de la Campània. Així, gran part de l’activitat
comercial a Herculà estava relacionada amb la indústria pesquera, com demostren les evidències
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arqueològiques: producció de xarxes, eixàrcies, hams, veles i cordes i altres utensilis mariners
(fig. 2, 3, 4 i 5).

Figures 2 i 3. Agulles de bronze per cosir xarxes de pesca i hams de bronze trobats durant les excavacions a
Herculà. Font: DUNN 2021.

Figura 4 i 5. Bobina de corda i pesos de pesca de plom trobats durant les excavacions a Herculà. Font: DUNN
2021.

La ciutat, per la seva situació privilegiada davant el Golf de Nàpols, va esdevenir en lloc
residencial per a l’aristocràcia romana que cercava, lluny de l’agitació política de la capital, una
vida tranquil·la i un bell paisatge. Aquests romans es van fer construir grans vil·les aprofitant les
vistes sobre el mar, com la Villa dei Papiri, i van fomentar la circulació dels diners. La ciutat es
va embellir i es van començar a construir nous edificis, carrers i places.
Al segle I dC, Herculà, que va arribar a tenir entre 4000 i 5000 habitants en una superfície de 20
hectàrees, oferia totes les comoditats pròpies de qualsevol municipi romà de la Península itàlica.
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3. EL VESUVI
Herculà està situada al vessant occidental del Vesuvi, un volcà de la Campània italiana que
s’aixeca aïllat sobre una plana, a 12 km al sud-est de Nàpols.
Representa l’exemple típic de volcà tancat, que consisteix en un con truncat extern, el Monte
Somma (1133 m), amb un cràter primitiu destruït per una forta explosió en temps prehistòrics,
dins el qual hi ha un con més petit representat pel Vesuvi (1281 m.s.n.m.). Aquest queda separat
del Somma per una depressió anomenada Valle del Gigante, que forma part de l’antiga caldera,
on més tard, probablement durant l’erupció del 79 dC, es va formar el Gran Cono o Vesuvi (fig.
6). Aquesta gran vall es divideix, al seu temps, en altres dues: Atrio del Cavallo, a l’oest, i Valle
dell’Inferno, a l’est.

Figura 6. El Gran Cono del Vesuvi, format després de l’erupció de l’any 79, amb el gran cràter resultat de la
darrera erupció de 1944; al fons, la vora del Somma i la colada de lava que l’envolta en part. Font:
SCANDONE I GIACOMELLI 2014, 34.

Mentre que l’alçada del Somma i el seu perfil s’han mantingut al llarg dels segles, l’alçada i el
perfil del Vesuvi han experimentat variacions considerables a causa de les erupcions posteriors,
amb increments i disminucions (fig. 7 i 8).

21

Figura 7. Mapa simplificat de l’estructura del Vesuvi. Font: SCANDONE I GIACOMELLI 2008, 192.

Figura 8. Perfil originari de l’antic volcà del Somma. Font: INGV, 2021.

El naixement del complex volcànic Somma-Vesuvi es remunta a fa més de 400.000 anys, a
l’inici de l’era quaternària (segons datació realitzada en els dipòsits volcànics submarins més
antics) i és la conseqüència d’una erupció de traquites (ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUBIO).
És un volcà poligènic i mixt, constituït per laves de diferent composició química (traquites,
tefrites, leucitites) i format tant per colades de lava com per dipòsits piroclàstics.
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El Vesuvi ja havia fet tres grans erupcions (fig. 9): la Pomici di Base, entre 17000 i 16000 aC,
que determina l’inici de les principals fases explosives; la de Pomici di Mercato o di Ottaviano,
el 6940 aC; i la més coneguda, la Pomici d'Avellino, cap al 1660 aC, que va arribar fins a uns 50
km del volcà, arrasant diversos poblats de l'edat del bronze (DI VITO ET AL. 2008, 408).

Figura 9. Quadre resum de la cronologia del vulcanisme del Vesuvi entre els anys 19.000 aC i 1631 dC. Font:
INGV, 2021.

Tanmateix, centenars d’anys després, els habitants d’Herculà miraven el Vesuvi i només veien
una muntanya coberta de vinyes i fèrtils camps, perquè no sabien què era i, probablement,
perquè el seu cràter estaria cobert després de tan temps inactiu. No quedava memòria de cap
erupció: ni els itàlics ni els oscos ni els samnites n’havien experimentat cap (BRION 1961, 19).
Cap dels autors grecs i romans des dels segles VIII-VII aC ens proporciona proves de que durant
la seva època hi va haver alguna erupció del Vesuvi; en canvi, sí es reporten grans erupcions a
l’illa d’Íschia, confirmades arqueològicament i geològicament. Plini el Vell, el més reconegut
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naturalista d’època imperial, no va incloure el Vesuvi en cap llista de volcans. En conseqüència,
es pot assegurar que el volcà va estar en repòs diversos segles (SCANDONE I GIACOMELLI 2008,
192).
Així doncs, sota el domini de Roma no s’havia produït cap erupció a la zona, però sí que s’havia
documentat activitat sísmica. La paraula ”volcà” es va incorporar al llatí a partir de l’erupció de
l’any 79 dC, en honor a Vulcà, el déu romà del foc.
Després, cada 100 anys, aproximadament, el volcà es despertava, llançant grans quantitats de
cendra i deixant anar colades de fang i lava pels seus vessants.
L’erupció de l’any 203, de tipus explosiu, es va produir en època de Luci Cassi Dió, polític,
militar i historiador romà (155-235), que la recull en la seva Història Romana.
TEXT 5. D.C. Hist. 66.21
“En Campania se produjeron notables y horribles sucesos. Un gran fuego estalló
repentinamente a finales del verano, sucediendo del modo siguiente: El monte Vesubio, que
se encuentra frente a Nápoles, cerca del mar, posee inagotables fuentes de fuego. En tiempos
tuvo la misma altura por todas partes y el fuego se elevaba desde su centro, pues solo por aquí
salía el fuego, mientras que las zonas exteriores de la montaña seguían indemnes por el fuego.
En consecuencia, como el exterior nunca se quemó, mientras que la zona central se volvía
quebradiza y quedaba reducida a cenizas, los picos que rodeaban el centro retuvieron su altura
hasta este día; pero toda la sección que estaba bajo el fuego, habiéndose consumido, se había
asentado durante el transcurso del tiempo y adoptado por tanto una forma cóncava (...) Las
alturas que lo rodean abundan en árboles y vides, pero el cráter está todo ocupado por el fuego
y envía hacia arriba humo durante el día y llamas por la noche (...) Esto, ahora, ocurre todo el
tiempo, a veces con mayor y a veces con menor intensidad; mas a menudo la montaña arroja
cenizas, cuando se acumula mucha materia en el interior, y descarga piedras cuando se
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produce una violenta explosión de aire. Ruge también y retumba, pues sus orificios de
ventilación no están todos agrupados juntos, sino que son estrechos y están ocultos.”
En l’erupció del 6 de novembre de l’any 472, la Pomici di Pollena, la pluja de cendres va arribar
fins a Constantinoble, a més de 1600 km de distància, amb un gruix de 8 cm.
Durant el mes de març de l’any 685, sota l’emperador Constantí IV, hi va haver colades de lava
que van arribar fins al mar. Sembla que l’erupció de l’any 787 va ser de tipus explosiu.
Els anys 968, 993, 999 i 1007, hi va haver diverses erupcions amb colades de fang, pluja de
projectils i lava que van arribar al mar.
En la de 1036, es va registrar el primer flux de lava pels vessants del volcà i, després, hi va haver
alguns senyals precursors, però no gaire forts.
Un llarg període de repòs, d’uns 150 anys, va precedir l’erupció del 16 de desembre de 1631, que
va durar fins al 2 de gener de 1632. El Vesuvi va sepultar moltes poblacions sota la lava i aigua
en estat d’ebullició i va provocar la mort d’unes 4000 persones. El virrei espanyol de Nàpols,
Emmanuele Fonseca, va ordenar erigir una placa commemorativa a Portici amb un avís per a la
posteritat: “(...) Més aviat o més tard les muntanyes tornaran a cremar, però abans gemegaran,
tremolaran i sacsejaran el terra, i fum, flames i llamps parpellejaran pel cel, després sorolls i
trons expulsaran els habitants (...)” (SCANDONE I GIACOMELLI 2008, 193).
A partir d’aleshores, la seva activitat s’ha mantingut constant provocant canvis morfològics en el
volcà (fig. 10).
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Figura 10. Gràfic de freqüència dels diferents tipus de precursors sísmics durant el període 1631-1944. Font:
SCANDONE I GIACOMELLI 2008, 192.

L’última vegada que va fer erupció va ser el març de 1944, en plena Segona Guerra Mundial,
destruint diverses poblacions napolitanes i una esquadra de 88 bombarders americans B29 que
estava en un camp d’aviació proper a Terzigno.
El 1991, la UNESCO va declarar el Parco Nazionale del Vesubio Reserva Mundial de la
Biosfera.
Avui, el Vesuvi, amb petits terratrèmols i activitat fumaròlica en el seu cràter, és un dels volcans
actius més perillosos, ja que al seu voltant viuen uns 3 milions de persones, essent la zona
volcànica més densament poblada del món.
3.1. Terratrèmols precursors de la gran erupció
L’erupció del Vesuvi de l’any 79 dC va ser precedida per dues dècades d’una gran activitat
sísmica, de les quals en donen testimoni les fonts escrites i arqueològiques.

26

3.1.1. El terratrèmol de març de l’any 37 dC
Aquest va ser el primer terratrèmol de la zona del qual tenim constància en les fonts escrites.
3.1.1.1. Fonts escrites
Gai Suetoni Tranquil, historiador i biògraf romà (70-126), a Tiberi, va escriure sobre un
terratrèmol que va passar pocs dies abans de la mort de l’emperador, el 17 de les calendes d’abril
en el consolat de Cn. Acerroni Pròcul i C. Ponci Nigrí, que correspon al dia 16 de març de l’any
37 (BARREDA I SANZ 2016, 24).
TEXT 6. Suet. Tib. 74.1
“(...) Pocos días antes de su muerte, se derrumbó en Capri la torre del faro por efecto de un
terremoto. Y en Miseno, la ceniza de los rescoldos y brasas que se habían traído para calentar
el comedor, a pesar de estar ya apagada y fría desde hacía tiempo, se encendió de repentea la
caída de la tarde y siguió brillando hasta bien entrada la noche.”
3.1.1.2. Altres fonts
No es disposa de més dades que les aportades per Suetoni. Els efectes del terratrèmol van arribar
a l’illa de Capri, a uns 20 km davant de les costes d’Herculà i Pompeia, provocant el col·lapse
del far, i es van sentir també a Misenum, a l’altre costat del Golf de Nàpols.
3.1.2. El terratrèmol de febrer de l’any 63 dC
Després d’un llarg període de calma, l’activitat volcànica es va manifestar mitjançant un violent
terratrèmol que va afectar la regió i va causar molts danys a Herculà i Pompeia, al migdia del 5
de febrer de l’any 63, en època de l’emperador Neró (BARREDA I SANZ 2016, 29-30).
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3.1.2.1. Fonts escrites
Els autors que esmenten aquest sisme mostren discrepàncies respecte a l’any en què va succeir,
si 62 o 63. Publi Corneli Tàcit, polític i historiador romà (55-120), en fa una breu referència en
els seus Annals i el situa en època de Neró, en l’any 62.
TEXT 7. Tac. Ann. 15.22
“(...) Durante el mismo consulado (...) Además fue en gran parte destruida por un terremoto
Pompeya, ciudad muy poblada de Campania (...)”.
En canvi, Luci Anneu Sèneca, escriptor, filòsof i polític romà del segle I dC, en fa una breu
descripció en el seu llibre Qüestions Naturals, situant-lo en el consolat de C. Memi Règul i M.
Virgini Ruf i en les nones de febrer, que correspondria al dia 5 de febrer de l’any 63.
TEXT 8. Sen. Nat. 6.1
“Pompeya, populosa ciudad de Campania, situada en el punto donde confluyen, por una parte,
la costa de Sorrento y Estabia, y, por otra, la de Herculano (...), he sabido (...) que ha sido
arrasada por un terremoto, que devastó también las zonas colindantes; y, precisamente, en
invierno, estación que nuestros antepasados aseguraban que estaba libre de tal peligro. Fue el
día de las nonas de febrero, durante el consulado de Régulo y Virginio, cuando tuvo lugar este
terremoto que asoló completamente Campania, una región nunca libre de esta amenaza, pero
que tantas veces había resultado indemne y salido airosa del peligro. Pues se vino abajo una
parte de la ciudad de Herculano (e incluso los edificios que quedaron en pie amenazan ruina),
y la colonia de Nuceria, aun sin sufrir una catástrofe, no deja de tener motivos de lamento.
También Nápoles perdió muchos edificios privados, ninguno público, al ser sólo ligeramente
afectada por la enorme catástrofe. Algunas villas, sin embargo, se derrumbaron; la mayoría
temblaron sin consecuencias. A estos daños hay que añadir los siguientes: un rebaño de
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seiscientas ovejas muerto y estatuas partidas en dos; algunas personas tras el suceso
caminaron sin rumbo con la mente trastornada e incapaces de controlarse (...)”.
Sèneca també va intentar donar una explicació al terratrèmol.
TEXT 9. Sen. Nat. 6.31
“Pero ¿por qué el terremoto duró varios días? Pues Campania no dejó de sufrir continuos
temblores, más ligeros, ciertamente, pero de consecuencias desastrosas porque sacudía
edificios ya sacudidos que, al mantenerse en pie con dificultad, no necesitaban para
derrumbarse un fuerte empujón, sino un ligero impulso. Está claro que aún no había salido
todo el aire, sino que todavía daba vueltas bajo tierra, aunque ya había sido expulsada su
mayor parte. Entre las pruebas que demuestran que los terremotos son provocados por el aire,
no dudes en incluir también la siguiente: cuando se produce un terremoto muy fuerte que
desata su furia contra ciudades y campos, no puede seguirle otro de la misma intensidad, sino
que después de uno muy fuerte se producen réplicas ligeras, porque la primera masa de aire,
más violenta, abrió una salida a los vientos en lucha. Después, los restos del aire que queda no
tienen la misma fuerza ni tienen necesidad de luchar, puesto que ya encuentran abierto el
camino y salen por donde ha escapado la primera y más violenta masa de aire (...)”.
3.1.2.2. Altres fonts
L’epicentre es va situar a la vessant sud-est del Vesuvi, prop d’Estàbia, l’actual Castellammare.
El focus se situaria a poca profunditat, entre 5 i 6 km, amb una intensitat màxima entre 5 i 6,1 en
l’escala de Richter.
Les paraules de Sèneca i Tàcit es corresponen amb un terratrèmol d’aquesta intensitat, amb
rèpliques menys fortes en dies posteriors (BARREDA I SANZ 2016, 29-30).
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Pel que fa als danys causats, Sèneca també explica la mort d’un ramat de 600 ovelles a causa de
l’aigua o de l’aire enverinats pels gasos de l’interior de la terra (possiblement diòxid de carboni
volcànic).
TEXT 10. Sen. Nat. 6.27
“(...) Sin embargo, se cuenta que este terremoto de Campania ha presentado ciertas
peculiaridades, cuya causa hay que explicar. Pues dicen que perdió la vida un rebaño de
seiscientas ovejas en la zona de Pompeya. No hay razón para pensar que tal cosa les haya
sucedido a las ovejas por miedo (...) ¿Y qué decir del hecho de que en las entrañas de la tierra
se ocultan aguas nocivas y malsanas, como es natural, al tratarse de aguas nunca removidas
por el uso, nunca agitadas por una brisa libre? Espesas, pues, y cubiertas por una densa y
eterna oscuridad no tienen en su seno más que sustancias venenosas y nocivas para nuestro
cuerpo. También el aire que está mezclado con ellas y que está estancado en esos pantanos,
cuando sale a la atmósfera, esparce ampliamente su veneno y mata a los que lo respiran.
Además, el ganado ovino, que suele ser el primer afectado por la peste, siente con tanta más
facilidad sus efectos cuanto más voraz es. Y es que vive la mayor parte del día al aire libre y
bebe mucha agua, que es la máxima responsable de la peste. En cuanto a las ovejas, que son
de naturaleza más débil, puesto que tienen la cabeza más próxima a la tierra, no me extraña
que se contagien en seguida, pues aspiran las emanaciones de aire venenoso cerca del propio
suelo. Habría perjudicado este aire también a los hombres si hubiera salido en mayor
cantidad, pero la abundancia de aire puro neutralizó sus efectos antes de que ascendiera lo
suficiente para poder ser respirado por el hombre.”
Segons Sèneca, el terratrèmol va sepultar Pompeia (fig. 11) i Herculà es va col·lapsar en part,
causant pocs danys a Nocera, a uns 13 km a l’est, i a Nàpols, a uns 25 km (BARREDA I SANZ
2016, 27).
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Figura 11. Baixrelleu trobat a Pompeia recordant el terratrèmol de l’any 63 dC. Font: MUSEO
ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI.

A la ciutat d’Herculà van ser destruïts molts edificis públics i privats i hi va haver moltes morts.
S’han trobat diverses reconstruccions d’edificis i inscripcions que recorden el terratrèmol:
l'emperador Vespasià va finançar la restauració de l'Augusteum i el temple de Magna Mater,
mentre que una figura local, Vibidia Saturnina, i el seu fill A. Furius Saturninus van pagar la
reconstrucció del temple B a la zona sagrada (CAMARDO I COURT 2013, 3).
Tot i que la ciutat va intentar recuperar-se d’aquest terratrèmol, va tornar a resultar danyada per
altres moviments sísmics que la van afectar entre els anys 62 i 79, indicis de la imminent
erupció, segons modernes investigacions en vulcanologia (RAMOS 2016).
3.1.3. El terratrèmol de l’any 64 dC
Abans de l’erupció de l’any 79 es van produir nous moviments sísmics a l’àrea de la badia de
Nàpols.
3.1.3.1. Fonts escrites
Tàcit informa, en el seus Annals, del col·lapse del teatre de Nàpols, durant una visita de
l’emperador Neró.
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TEXT 11. Tac. Ann. 15.33, 34
“En el consulado de Gayo Lecanio y Marco, un ansia más apremiante día a día empujaba a
Nerón a presentarse en los escenarios públicos; (...) Mas, no atreviéndose a empezar por
Roma, escogió Nápoles. (...) Lo que allí ocurrió fue, según pensaba la mayoría, algo siniestro;
según él, providencial y signo del favor divino. Pues, cuando ya había salido el público
asistente, se derrumbó el teatro, vacío y sin causar daño a nadie (...)”.
Suetoni, a Neró, dóna la culpa del col·lapse del teatre a un terratrèmol.
TEXT 12. Suet. Nero. 20.2
“(...) Satisfecho de los progresos que hacía (...). Se exhibió por primera vez en Nápoles, y a
pesar de un terremoto que conmovió de súbito el teatro, no dejó de concluir la canción
iniciada (...)”.
3.1.3.2. Altres fonts
No es disposa de més informació per determinar la seva intensitat i la zona afectada, llevat de
l’esfondrament del teatre de Nàpols. Si bé, el seu epicentre podria haver estat fora de l’àrea
vesuviana, relacionat amb la sismicitat dels Apenins, i tindria el seu focus a l’oest del Vesuvi,
potser a Íschia (BARREDA I SANZ 2016, 36).
3.2. La gran erupció de l’any 79 dC
Els terratrèmols registrats anteriorment apunten a forts moviments endògens en la línia de xoc
entre les plaques africana i europea-asiàtica que discorre per la badia de Nàpols i que havia
originat les elevacions del Somma-Vesuvi (BOIX 2018).
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Així doncs, quan encara no havien acabat les tasques de reconstrucció i de reparació dels
desperfectes causats pels terratrèmols dels anys anteriors, el Vesuvi va entrar de nou en erupció,
essent emperador Tit Flavi.
3.2.1. Fonts escrites
Aquesta erupció va ser datada i documentada en dues cartes escrites per Gai Plini Cecili Segon,
anomenat Plini el Jove, al seu amic l’historiador Tàcit, que volia detalls de la tragèdia.
En la primera, Plini explica com el seu oncle, Plini el Vell, comandant de la flota del Tirrè, va
morir després d’haver anat a socórrer la població des de Misenum, a l’altra costat de la badia de
Nàpols (fig. 12).

Figura 12. Mapa de la badia de Nàpols, dominada pel volcà Vesuvi, on es pot seguir la ruta de Plini el Vell.
Font: SOTO 2015, 18.
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TEXT 13. Plin. Ep. 6.16
“G. Plinio a su Tácito, Saludos.
Me pides que te cuente el final de mi tío, para poderlo transmitir más fielmente a la
posteridad. (...) Estaba en Misenum al mando de la flota. El noveno día antes de las calendas
de septiembre mi madre le advirtió que se divisaba una nube de tamaño y forma insólitos (...)
Se elevaba una nube —los que la miraban de lejos no sabían muy bien de qué montaña salía,
después se supo que el Vesubio—, su aspecto y forma se parecía a la silueta de un pino. Pues
proyectándose en el aire, como un tronco larguísimo, se ramificaba (...) Tan pronto era blanca
como sucia y manchada, según lo que transportara fuera tierra o ceniza (...) Varó algunos
cuadrirremes y se hizo a la mar, para socorrer no solo a Retina, sino también a muchos otros,
ya que el litoral se había convertido en una zona de recreo muy frecuentada (...) Ya la ceniza
caía en las naves, más caliente y más espesa a medida que se acercaba. Ya caían rocas e
incluso piedras ennegrecidas, calcinadas y trituradas por el fuego, ya el mar se abría en su
súbito badén y la runa llenaba las playas de fárrago. Vaciló un instante si debía retroceder (...)
Pero, en seguida, gritó al piloto que le instaba a hacerlo: «La fortuna favorece a los audaces.
Vayamos a casa de Pomponio». Este se encontraba en Stabia, y la mitad del golfo —pues el
mar se adentra a causa de la curvatura insensible de la playa— le separa de nosotros. Allí,
aunque el peligro no se acercaba por aquel lado, era visible y como aumentara sería inminente
(...) Empujado por este viento, que le era favorable, mi tío llega y abraza a su trémulo amigo
(...) Entretanto, en el monte Vesubio resplandecían, en varios puntos, enormes llamas y vastos
incendios, cuya claridad y luz estaba acentuada por las tinieblas de la noche (...) Pero el patio,
por el que se iba a la habitación, comenzaba ya a llenarse de tal modo de cenizas y pedruscos
que, por poco se hubiera entretenido en el cubículo, salir ahora hubiera sido imposible.
Despierta, sale y va a reunirse con Pomponio y los demás (...) Deliberan si permanecerán bajo
techo o si vagarán al raso. Porque frecuentes y prolongadas sacudidas removían los cimientos

34

(...) Por el contrario, al raso, se temía la caída de piedras, aunque ligeras y porosas. La
comparación de estos dos peligros le hizo escoger este último. Y en él, ciertamente, eso fue el
triunfo de la razón sobre la razón, en los otros el del miedo sobre el miedo. Se pusieron
cojines en la cabeza, y los aseguraron con trapos. Esa fue su armadura contra lo que caía. Ya
era de día en otros lugares, allí una noche más negra y más densa que todas las noches juntas,
atemperada, por abundantes antorchas y luces diversas. Quiso ir a la playa y ver de cerca que
le permitía el mar, el cual persistía desierto y le era contrario. Allí, echándose sobre una
sábana, tendido pidió y bebió agua fresca, dos veces. Después las llamas, y precursor de las
llamas el olor de azufre, ponen a los otros en fuga y lo despiertan. Se levantó sostenido por
dos criados y en seguida cayó como un fardo, es lo que yo deduzco, porque la calina
demasiado espesa le había obstruido la respiración y le oprimió el estómago, que tenía de
natural, delicado y pequeño y le provocaba vómitos frecuentes. Cuando volvió a clarear —
éste era el tercer día que él había dejado de ver— su cuerpo fue hallado entero, intacto,
vestido tal como iba: por su actitud más parecía estar dormido que muerto. Mientras tanto, yo
y mi madre estábamos en Miseno (...) Y sólo añadiré: te lo he contado tal y como lo vi, o tal
como lo escuché contar una vez sucedido, es decir, cuando los recuerdos estaban más frescos
(...)”.
En la segona carta, Plini el Jove explica la seva pròpia experiència a Misenum, al costat de la
seva mare.
TEXT 14. Plin. Ep. 6.20
“G. Plinio a Tácito, Salud.
Me dices que inducido por mi carta que, a petición tuya, te escribí sobre la muerte de mi tío,
deseabas saber los miedos e incluso los peligros que soporté cuando me quedé en Miseno (...)
Por espacio de muchos días se habían producido temblores de tierra, no muy alarmantes, que
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es un fenómeno habitual en la Campania. Pero aquella noche, fue tan y tan fuerte, que se
habría creído que, más que moverse todas las cosas se trabucaban (...) Era ya la primera hora
del día y sin embargo la luz era todavía dudosa y como lánguida. Los edificios adyacentes
estaban tan resquebrajados que en aquel espacio descubierto, pero estrecho, el miedo a un
descalabro era creciente y vivo (...) Muchas cosas dignas de admiración, muchas cosas
aterradoras nos sacudían (...) Además veíamos el mar replegarse sobre sí mismo, como si lo
rechazará el temblor de la tierra. Lo cierto es que la playa se había ensanchado, y que muchos
animales marinos yacían secos sobre la arena. En el lado opuesto, una nube negra y horrible,
hecha de remolinos de fuego retorcidos y vibrantes, se abría en grietas de llamas. Éstas eran,
por su aspecto, parecidas a los relámpagos pero más grandes. Entonces en un tono más seco y
más insistente, aquel mismo amigo de la Hispania nos dijo: «Si tu hermano, si tu tío, vive,
querrá que también os salvéis vosotros. Si ya ha muerto, querrá que sobreviváis. ¿Qué
esperáis pues para huir?». Respondimos que no lo haríamos, que sin saber nada de su
salvación no pensaríamos en salvarnos nosotros (...) Esta nube tardó muy poco en bajar a la
tierra y cubrir el mar; ya se había enriscado y tapaba Capri, y habiéndose deslizado por el
promontorio de Miseno, lo escondía de la vista. (...) Ya comenzaba a caer ceniza, aunque
poca. Me giro, por la espalda se acercaba una calina espesa, y escampándose por la tierra, a
modo de torrente, nos acosaba (...) Apenas nos hubimos parado, se hizo de noche, de noche
sin luna o con nubes, sino como la que hay en los rincones cerrados cuando se apaga la luz.
(...) De pronto, apareció una débil claridad que, más que el principio del día, parecía la señal
de que el fuego se aproximaba. Y, sin embargo, el fuego se detuvo a lo lejos; después, otra
vez las tinieblas, otra vez ceniza, espesa y densa (...).Al fin se atenuó la calina y se desvaneció
en una espacie de humo y de niebla. Y vino un verdadero día; incluso brilló el sol, sombrío
como suele ocurrir cuando hay eclipse. A nuestros ojos, aún parpadeantes, todo parecía
cambiado y cubierto de como una ceniza espesa. (...) El miedo prevalecía, pues el temblor de
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tierra continuaba, y muchos, desatinados, se entretenían exagerando con terribles predicciones
las desdichas propias y las ajenas (...)”.
Aquesta descripció minuciosa de l’erupció ha originat, en la vulcanologia, la denominació d’un
tipus d’explosió volcànica, l’erupció pliniana (RAMOS 2016).
Cassi Dió explica l’erupció de manera detallada en la seva Història Romana.
TEXT 15. D.C. Hist. 66.23
“Así es el Vesubio y tales fenómenos suelen ocurrir cada año. Pero todas las demás ocasiones
en que sucedieron a lo largo del tiempo (...) habrían parecido sin embargo triviales en
comparación con lo que ahora ocurrió, incluso si todas las otras se combinasen en una sola
(...) Tras esto tuvieron lugar temibles vientos y violentos terremotos, de manera que toda la
llanura alrededor hervía y las cumbres saltaban por los aires. Hubo frecuentes estrépitos,
algunos de ellos subterráneos, que semejaban truenos, y algunos en la superficie que sonaron
como bramidos; también el mar se unió al rugir y el cielo se hizo hizo eco del rugido. Luego,
repentinamente, se escuchó un portentoso fragor, como si las montañas se derrumbaran en
ruinas; al principio fueron arrojadas grandes piedras al aire, alzándose a tanta altura como las
mismas cumbres; después llegó una gran cantidad de fuego y humo sin fin, de manera que
toda la atmósfera se oscureció y el Sol quedó enteramente oculto, como si estuviera eclipsado.
De modo que el día se convirtió en noche y la luz en oscuridad (...) Mientras todo esto tenía
lugar, fue expulsada una cantidad tan inconcebible de cenizas que cubrió tanto el mar como la
tierra y llenó todo el aire. Esto provocó grandes daños de toda clase al azar, a hombres,
granjas y ganado, destruyendo particularmente a todos los peces y pájaros. Además, enterró
dos ciudades enteras, Herculano y Pompeya, a esta última localidad mientras su pueblo estaba
sentado en el teatro (...)”.
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També Suetoni menciona l’erupció i la situa en època de l’emperador Tit a Diví Tit.
TEXT 16. Suet. Tit. 8.80
“(...) Tristes e imprevistos acontecimientos perturbaron su reinado: la erupción del Vesubio,
en la Campania (...)”.
Publi Papini Estaci, poeta romà (45-96), contemporani a l’erupció, en fa referència en les seves
Silves.
TEXT 17. Stat. Silv. 3.5.72,73
“(...) El cráter del Vesubio y la lluvia de fuego de aquel monte dañino no privaron de hombres
hasta tal punto las urbes temblorosas (...)”.

3.2.2. Altres fonts
Certament, l’activitat tectònica augmentaria durant els mesos previs a l’erupció amb esporàdics
tremolors de terra, expulsió de gasos i dessecacions de fonts i deus (BARREDA I SANZ 2016, 3738). Però els habitants de la zona hi estaven acostumats i no li van donar cap importància.
3.2.2.1. Data
S’ha cregut durant molt temps que el Vesuvi va entrar en erupció el dia 24 d’agost de l’any 79,
que era la data que indicava la carta de Plini el Jove, l’única font primària disponible, però que es
va escriure uns 20 anys després de l’erupció. De fet, no es disposa dels textos originals i només
hi ha traduccions i transcripcions fetes al llarg del temps amb dates diferents, que estarien
relacionades, possiblement, amb una errada originada en una transcripció medieval del text que
indicava que l’erupció havia passat 9 dies abans de les calendes, “de setembre” o “de novembre”.
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Però hi ha indicis arqueològics de que l’erupció potser no va ocórrer a l’agost, sinó dos mesos
més tard, a l’octubre, atès que s’han trobat brasers de calefacció i roba de llana, propis d’una
temporada freda, i unes monedes encunyades al setembre en poder d’una víctima.
L’estació de la tardor també vindria confirmada per altres troballes arqueològiques, com el
descobriment d’àmfores de vi jove i fruites madures com figues, magranes, dàtils, prunes,
castanyes i raïm (fig. 13).

Figura 13. Capsa amb fruites carbonitzades procedents d’Herculà. Font: SÁNCHEZ 2014.

També s’han localitzat en les víctimes un bon nombre de restes carbonitzades de raïm, potser les
restes d’un menjar lleuger; però, a manca d’anàlisis més detallades, no és possible excloure que
fossin panses (PETRONE 2019, 74).
Recentment, s’ha descobert una inscripció de carbó vegetal en la paret d’una habitació d’una
casa de Pompeia (fig. 14), que fa referència a la data del 17 d’octubre (16 dies abans de les
calendes de novembre), però sense cap indicació de l’any (PETRONE 2019, 73-74). Atès que el
carbó és fràgil i evanescent i la inscripció no podia ser molt antiga, és molt probable que la
datació de l’erupció sigui el 24 d’octubre del mateix any 79.
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Figura 14. Inscripció de carbó vegetal en una paret d’una casa de Pompeia que ha permès replantejar la data
de l’erupció del Vesubi de l’any 79 de l’agost a la tardor. Font: BBC 2018.

3.2.2.2. Fases de l’erupció. Danys causats
L’erupció va tenir una durada de 2 dies i se’n poden distingir dues fases principals (fig. 15).

Figura 15. Reconstrucció de l’erupció, la seva dinàmica, esdeveniment i altures de les columnes
piroclàstiques. Font: SOTO 2015, 31.

En la primera fase o erupció pliniana (des de les 13 h del 24 d’octubre) i a causa del contacte
entre el magma acumulat a l’interior del Vesuvi i l’aigua que es filtrava, es van produir una sèrie
d’explosions, una de les quals va fer saltar el tap de lava que bloquejava la xemeneia volcànica
llançant a l’exterior pedra tosca i lapil·li més un flux piroclàstic, que va assolir una altura d’uns
30 km en vertical. Quan aquest gran núvol va col·lapsar, es van dispersar els gasos en un radi de
20 km i es va originar una pluja de pedra tosca.
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En aquesta fase inicial, es van produir les primeres víctimes mortals a Pompeia com a resultat de
l’esfondrament de sostres, terrats i sòls a causa de l'acumulació de pedra tosca, que va arribar a
2,80 m (PETRONE 2019, 72-73). A Herculà, on no hi va haver pluja de pedra i cendra, els
habitants van poder abandonar les seves cases i anar cap a la platja per estar més segurs.
La segona fase o erupció peleana (fins al matí del 25 d’octubre), més destructiva, es va
caracteritzar per la formació d'una columna de gas, cendres, fragments lítics i pedra tosca blanca
i grisa a uns 15 km d'altura per sobre del volcà, acompanyada de freqüents terratrèmols.
Quan la columna eruptiva va col·lapsar, es van produir fluxos descendents o colades
piroclàstiques que van baixar pels vessants del volcà radialment fins a les poblacions properes,
que van quedar completament enterrades (PETRONE 2019, 72-73) (fig. 16).

Figura 16. Estratigrafia dels dipòsits deixats por l’erupció a les rodalies del Vesuvi. Font: SOTO 2015, 31.

Entre la 1 h de la matinada i les 6:30 h, es produeixen tres fluxos piroclàstics que colpegen
Herculà i Oplontis (BOIX 2018); a les 7:30 h, un altre flux colpeja Pompeia, a 10 km; a les 8 h
dos fluxos piroclàstics arriben a Estàbia, a 16 km, produint un tsunami que toca Misenum, sobre
la qual cauen cendra i pedra tosca.
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Herculà, la més propera al Vesuvi, a 6 km, va quedar sepultada sota més de 20 m de cendra i
material piroclàstic que va arribar a la ciutat a unes temperatures d’entre 300° i 500° C. No es va
salvar ningú, tampoc els pocs que van intentar fugir al mar, que van quedar envoltats per les
flames i per l’aigua que va començar a bullir. A Pompeia, a 10 km, el núvol tòxic va asfixiar tots
els qui encara quedaven vius.
Milers de refugiats van arribar a Nàpols, Nola, Sorrento, Sítia i Càpua (CONTE 1958, 97). Els
habitants de la zona que no van poder fugir o es van limitar a refugiar-se a casa seva van morir
intoxicats pels gasos tòxics.
Després de 48 hores, va tornar a lluir el sol. Però Pompeia i Herculà havien deixat d’existir, en
un radi de 18 km el paisatge va quedar assolat i els camps, abans fèrtils, completament arrasats
(fig. 17). Les partícules de cendra es van estendre fins al nord d’Àfrica, Síria i Egipte.

Figura 17. Zona afectada per l’erupció de l’any 79. Font: FEEMSTER 2010.

Marc Valeri Marcial, poeta llatí d’origen hispà (40-104), contemporani a la gran tragèdia,
descriu en un dels seus Epigrames l’aspecte desolador que oferien aquells paratges poc després
de l’erupció en comparació amb l’aspecte anterior.
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TEXT 18. Marc. Ep. 4.44
“El Vesubio asolado.
Éste es el Vesubio, verde hasta hace poco con la sombra de sus pámpanos, aquí su famosa uva
hacía rebosar los bullentes trujales. Éstas son las cumbres que Baco prefirió a las colinas de
Nisa, por este monte desplegaban poco ha sus danzas los sátiros, ésta es la morada de Venus,
más grata para ella que Lacedemonia, aquí había un sitio famoso por el nombre de Hércules.
Todo está asolado por las llamas y sumergido en lúgubre ceniza y los dioses no querrían que
esto se les hubiera permitido.”
Tàcit també comenta els efectes d’aquesta erupció en els seus Annals.
TEXT 19. Tac. Ann. 1.2
“(...) Italia azotada por calamidades nunca vistas hasta ahora, o sucedidas de nuevo tras una
larga serie de siglos sin sufrirlas. Esquilmadas y arruinadas las ciudades, incluso la fértil y
fecunda región de la Campania (...)”.
L’erupció va esborrar les ciutats i va cobrir de cendres i pluja àcida els fèrtils camps i els danys
van ser tan greus que l’emperador Tit va nomenar dos magistrats, els curatores restituendae
Campaniae, per tal que destinessin els béns de les víctimes sense hereus a indemnitzar la
ciutadania afectada, tal i com esmenta Suetoni a Diví Tit (FRANCISCIS I BRAGANTINI 2006, 72).

TEXT 20. Suet. Tit. 8.81
“(...) Varones consulares, designados por suerte, quedaron encargados de reparar los desastres
de la Campania; se emplearon en la reconstrucción de los pueblos destruidos los bienes de los
que habían perecido en la erupción del Vesubio sin dejar herederos (...)”.
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Els resultats d’aquesta tragèdia van propiciar també un canvi radical en la plana del Sarno,
modificant per complet el recorregut del riu homònim, així com l’ampliació d’entre 1000 i 1500
m de la línia de costa mar endins (VOGEL, S. I MÄRKER, M. 2010, 73).
3.2.3. Les víctimes d’Herculà
La majoria dels herculans van tenir temps de fugir, però no tots. Les excavacions arqueològiques
han recuperat els cossos d’unes 340 persones que van morir buscant inútilment refugi als fornici3
i a la mateixa platja (fig. 18).

Figura 18. Vista dels fornici (6 orientals i 6 occidentals) i la rampa de descens a l’antiga platja. Font:
GUIDOBALDI 2015, 154.

Al costat dels cossos es van trobar nombrosos objectes que demostren que la gent s’havia endut
les seves possessions més preuades: joies, monedes de plata i bronze, claus de ferro de casa,
amulets, però també eines de treball. Entre les víctimes de la platja destaca un soldat d’1,80 m
d’estatura que portava un cinturó als malucs del qual penjaven una gladius4 i una daga i una

3
4

Magatzems portuaris a la platja per resguardar embarcacions i mercaderies.
Espasa utilitzada per l’exèrcit romà fins al segle III dC.
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motxilla amb dos burins, un punxó i un martell de ferro; amb ell duia una bossa amb monedes
d’or i plata per una valor de 360 sestercis (GUIDOBALDI 2015, 154) (fig. 19).

Figura 19. Esquelet d’un soldat amb el seu equip i una bossa amb monedes. Font: VIAPRAETORIA 2017.

Les anàlisis demogràfiques de les restes humanes evidencien que només el 8,4% dels herculans
tenien més de 50 anys, mentre que els nens menors de 10 eren el 20,3% de la població. El
nombre de dones que havien parit era del 32,5%, amb aproximadament un 10% amb 6-8 parts, i
que ho feien en la segona dècada de la vida.
També demostren la manera en què la població va intentar fugir de l’erupció. Els adults i els nois
van morir, sobretot, a la platja, mentre que la majoria de les dones adultes, noies i infants ho van
fer a l’interior dels fornici. Aquesta evidència confirma que els herculans van reaccionar a la
catàstrofe i que van organitzar la seva fugida (MARTYN ET AL. 2020, 78) (fig. 20 i 21).
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Figura 20. Esquelets humans trobats en un dels fornici d’Herculà. Font: SCANDONE I GIACOMELLI 2014, 40.

Figura 21. Distribució per sexe (per als adults) i per edat (infants 0-10 anys; joves 10-15 anys) del total
d’individus trobats a la platja i a l’interior dels fornici. Font: MARTYN ET AL. 2020, 78.

Les víctimes van quedar exposades, amb el primer esclat de l’erupció, a una temperatura d'uns
500°C. El xoc tèrmic va provocar instantàniament la mort i la immobilització sobtada dels
cadàvers. Aquesta temperatura, confirmada pels patrons d’esquerdes d'esmalt dental i de
coloració òssia, és compatible amb els 480°C determinats paleomagnèticament a partir d’una
rajola recollida en una cambra exterior (MASTROLORENZO ET AL. 2001, 769).
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Ara bé, les persones que estaven als fornici, dones i nens, estaven molt menys exposades que les
de la platja i la seva manera de morir va ser diferent. Amb les noves tècniques utilitzades pels
antropòlegs, s’ha arribat a una nova teoria: els teixits tous de les víctimes no van desaparèixer de
cop, sinó que van romandre intactes durant un temps (KATSNELSON 2020). Això significa que les
temperatures a l’interior dels fornici podrien ser 100°C més baixes, la qual cosa suggereix que no
totes les víctimes van ser vaporitzades ni cremades, algunes es van coure (MARTYN ET AL. 2020,
78).
Els estudis paleoergonòmics de les restes òssies han permès comprovar la freqüència
d’alteracions esquelètiques per sobrecàrrega i evidencien la presència de treball infantil. Els
homes utilitzaven les dents frontals com a eines de treball, probablement en les activitats de
pesca, i tenen lesions al braç, potser per l’ús de vaixells amb un sol rem. Entre les patologies,
destaquen la tuberculosi5, la brucel·losi6 i les lesions derivades de la pediculosi7, a més de les
malalties respiratòries, afavorides per la combustió domèstica de materials orgànics
(GUIDOBALDI 2015, 156-157).
Hi ha presència freqüent d’hipoplàsia de l’esmalt a causa d’amelogènesi 8, per la ingestió d’alts
nivells de fluor a través del consum d’aliments i aigua potable contaminats per les toxines de les
roques volcàniques (MURSZEWSKI 2020).
L’anàlisi dels oligoelements presents als ossos ha proporcionat dades per a la reconstrucció de la
seva dieta. Els elevats valors de zinc trobats suggereixen la presència de carns vermelles, però
també de crustacis, ostres, fruits secs i llegums, com demostren les abundants restes d’aliments

5

Malatia infecciosa bacteriana comuna i sovint mortal que afecta els pulmons, però que pot propagar-se a altres
òrgans.
6
Malaltia infecciosa bacteriana que es transmet dels animals a les persones, habitualment per mitjà de la llet i del
formatge de les ovelles o les cabres, i que produeix un quadre febril.
7
Parasitosi externa contagiosa produïda per la infestació per polls de les parts dels cos amb pèl i que produeix
picor i lesions cutànies.
8
Malatia que afecta l’estructura i l’aparença de l’esmalt de les dents, amb una superfície aspra i un color anomal:
groc, marró o gris.
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carbonitzats. Els valors d’estronci semblarien indicar el consum de peixos marins i proteïnes
vegetals, amb una gran dosi d’hidrats de carboni, confirmada per la gran freqüència de càries en
les dents (GUIDOBALDI 2015, 157).
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4. LA DESCOBERTA D’HERCULÀ
Molts anys després de la terrible erupció de l’any 79 dC, el lloc on s’ubicava Herculà havia patit
estranyes modificacions i, fins i tot, les costes eren irreconeixibles. El port havia desaparegut,
cobert pels allaus de fang que havien baixat del Vesuvi provocant la destrucció de tot al seu pas.
Malgrat la superstició d’una maledicció divina, alguns refugiats es van voler quedar a la zona de
l’antiga ciutat enterrada i van reprendre el cultiu dels camps i la pesca. A poc a poc, es va formar
un petit poblat, però les successives erupcions van destrossar tot el que s’hi va construir,
enterrant Herculà a més profunditat de la que estava (CONTE 1958, 107-112). La zona va quedar
despoblada i el nom d’Herculà va ser oblidat.
El 121 dC, per ordre de l’emperador Adrià, es va reobrir la carretera imperial que conduïa a
Pompeia i, probablement, es van construir algunes cases al llarg del camí en les proximitats de
l’antiga Herculà. El 536 i el 553, es té notícies d’algunes batalles iniciades pels gots contra els
bizantins a la vessant del Vesuvi, prop d’Herculà (GEOMED 2020, 19).
A partir del segle X, hi ha constància de l’existència en aquella mateixa zona d’un lloc habitat
anomenat Resina. Com a d’altres llocs vesuvians, sembla que va sorgir espontàniament amb la
multiplicació d’alguns habitatges que, amb el temps, van originar una estructura urbana més
complexa, defensada per dues torres contra les invasions sarraïnes (fig.22).

Figura 22. Vista de Resina de D. A. Parrino, any 1751. Font: GEOMED 2020, 22.
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Durant molts segles, mentre a la Itàlia meridional se succeïen les diferents dinasties dels
normands, sueus, angevins, aragonesos, espanyols, Resina només va ser una petita localitat
perduda en el regne de Nàpols. El 1699, per ordre reial, va aconseguir alliberar-se del jou feudal
i va començar a prosperar (CONTE 1958, 107-112).
Aleshores, hi va haver una disputa amb les ciutats veïnes, Portici i Torre del Greco, per la
delimitació del seu terme; especialment dura entre Resina i Portici, durant les primeres dècades
de 1700, pel lloc de construcció del Palau Reial del nou monarca Borbó. En aquelles dates, de
l’antiga Herculà se n’havia perdut el rastre.
4.1. El descobriment. El Príncep d’Elbeuf
El 1709, un pagès de Resina, Ambrogio Nocerino, conegut com Enzechetta, va trobar algunes
peces de marbre i alabastre mentre excavava un pou prop de l’església de San Giacomo i del
bosc dels frares Agustins (fig. 23). Un artesà al servei d’Emmanuel Maurice de Lorraine, príncep
d’Elbeuf, general de l’emperador Carles VI d’Àustria, va comprar aquestes peces per fer capelles
a diferents esglésies de Nàpols. El príncep, assabentat dels descobriments, va comprar aquesta
finca i el col·lindant convent dels Agustins descalços per utilitzar aquests materials en la
construcció de la seva vil·la a Portici, a pocs quilòmetres al sud-est de Nàpols.

Figura 23. L’anomenat “Pou d’Enzechetta” per on es va accedir, per primera vegada, a la cavea del teatre
d’Herculà. Font: LANGELLA 2009, 7.
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Sota la direcció de l’arquitecte Giuseppe Stendardo i fins a 1711, Elbeuf inicia unes excavacions
al costat del pou mitjançant una sèrie de túnels subterranis on troba estàtues, columnes i altres
objectes, que col·locarà a la seva vil·la. Després d’alguns anys, és destinat a França i ven la
propietat a la banca Falletti de Nàpols (CATALANO 1953, 118-122).
Gràcies al descobriment d’Enzechetta, després de tants segles d’oblit, els llocs situats al voltant
de l’antiga Herculà tornaran a ser famosos i en els seus verds camps, pròxims al mar, apareixeran
moltes vil·les on la noblesa napolitana es refugiarà de la calor estival i on les famílies reals
europees descansaran (CATALANO 1953, 57-58).
4.2. Les excavacions del segle XVIII. Els Borbons
El 1734, les tropes de Felip V van expulsar els austríacs del Regne de les Dues Sicílies,
recuperant el sud d’Itàlia per a la Corona espanyola.
4.2.1. Carles III, el “rei arqueòleg”
Quan arriba a Nàpols, el príncep Carles de Borbó adquireix la finca d’Elbeuf als Falletti per a
fer-hi un palau. En veure els objectes que hi havia a la vil·la, i a causa de la seva passió pel món
clàssic, que li venia de la família materna Farnesi de Parma, va decidir continuar, quan fos
possible, l’excavació i la recerca de més tresors.
El 1735, Carles esdevé Carles VII de Nàpols i III de Sicília, rei de les Dues Sicílies (1735-1759)
(fig. 24). L’any 1738, es casa amb Maria Amàlia de Saxònia, molt afeccionada a les col·leccions
d’art, que el va convèncer de continuar les excavacions.
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Figura 24. Imatge oficial en oli de Carles III d’Espanya, el “rei arqueòleg”, pintat per Anton Rafael Mengs al
voltant de 1765. Font: MUSEO NACIONAL DEL PRADO 2021.

L’enginyer militar espanyol Roque Joaquín de Alcubierre, que estava a Nàpols treballant en el
disseny de la planta del Palau Reial de Portici, va demanar permís al rei per investigar el pou
d’Elbeuf i, amb uns quants treballadors, la tardor de 1738, va començar una nova exploració amb
excavacions sistemàtiques a la recerca d’antics tresors, a base d’explosions i de l’ús del pic i la
pala. Si no es trobaven objectes d’interès, els treballs s’haurien de suspendre. La intenció reial no
era emprendre una campanya arqueològica de caràcter científic, sinó rescatar la màxima
quantitat possible d’objectes per tal del col·leccionar-los (FERNÁNDEZ MURGA 1989, 29).
La feina era molt dificultosa a causa de la profunditat de les restes, entre 15 i 20 m, i la duresa
del material que les cobria (pedres i cendres petrificades). La tècnica d’excavació d’Alcubierre
suposava la creació de galeries subterrànies que, un cop fetes les troballes, quedaven cobertes de
nou (fig. 25). Aquest treball es considera el primer exemple d’excavacions amb metodologia
arqueològica i va estimular el naixement de l‘arqueologia. Però els seus mètodes van provocar
les crítiques de Johann Winckelmann, l’anomenat “fundador de l’arqueologia moderna”.
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Figura 25. Túnel borbònic en el mur divisori d’una casa d’Herculà. Font: SIRANO 2020, 428.

Apareixen estàtues i l’entrada a un teatre. El 17 de desembre de 1738, es troba una inscripció que
deia que Luci Anni Mammiani Rufus havia fet construir el Theatrum Herculanensem. El
conservador de la biblioteca del rei, Marcello Venuti, confirma el descobriment: l’edifici era el
teatre de la ciutat d’Herculà.
Com a conseqüència de les metòdiques excavacions d’Alcubierre, es comencen a aixecar i a
imprimir els primer plànols de les restes d’Herculà, que s’aniran perfeccionant a posteriori (fig.
26).

Figura 26. Plànol de les mètodiques galeries d’excavació del teatre d’Herculà de 1739, atribuït a Roque
Joaquín de Alcubierre. Font: DUNN, 2021.
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A causa d’una malaltia als ulls d’Alcubierre i fins a la seva recuperació (1741-1745), passen a
dirigir les excavacions els enginyers Francesco Rorro i Pierre Bardet de Villeneuve, que
continuarant amb el mètode de túnels, però excavant al llarg de les línies del carrer per no
destruir ni foradar cap paret (ÖZGENEL 2008, 12-13) (fig. 27 i 28).

Figura 27. Plànol d’Herculà realitzat per Pierre Bardet de Villeneuve l’any 1742. Font: DUNN 2021.

Figura 28. Plànol d’una secció d’Herculà realitzat per Pierre Bardet de Villeneuve l’any 1743. Font: SIRANO
2020, 424.
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La primera publicació que va registrar els resultats va ser un llibre anomenat Disegni intagliati in
rame di pitture antiche ritrovate negli scavi di Resina, imprès el 1746 (fig. 29). Tot i el títol,
“gravats en coure de pintures antigues”, el llibre incloïa dibuixos de bronze i estatuetes,
làmpades i relleus de marbre.

Figura 29. Portada del llibre Disegni intagliati di pitture antiche ritrovate nelle scavazioni di Resina de
Francesco Ricciardi, el 1746. Font: D’ALCONZO, 2018, 56.

Alguns gravats mostraven els objectes tal com eren, mentre que altres mostraven la reconstrucció
dels originals, però no es donava cap indicació del lloc on s’havien trobat els objectes (fig. 30 i
31).

Figures 30 i 31. Original i gravat d’una estatueta de bronze d’Heràcles. El peu dret del gravat no està
representat en detall, ja que probablement faltava quan es va descobrir l’estatueta. Font: BURLOT 2011, 21.
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El 1748, Niccolò Marcello de Venuti va publicar el primer treball sobre les descobertes
d’Herculà, Descrizione Delle Prime Scoperte Dell’Antica Città d’Ercolano Ritrovata vicino a
Portici, Villa della Maestà Del Re Dell Due Sicilie (fig. 32).

Figura 32. Portada de les Descrizione delle prime scoperte dell’antica città d’Ercolano ritrovata vicino a Portici,
villa della Maestà del Re Delle Due Sicilie de Niccolò Marcello Venuti, editat el 1748 i dedicat a Frederic
Cristià, príncep reial de Polònia i elector de Saxònia. Font: VENUTI 1748 (Getty Research Institute).

L’obra es divideix en dues parts (fig. 33). En la primera, Della Fondazione d’Ercolano, tracta de
la història de la fundació de la ciutat, aprofundeix en la naturalesa geogràfica i orogràfica del
lloc, tocant també qüestions de vulcanologia, descrivint l’erupció del Vesuvi també des d’un
punt de vista científic; tot amb un enfocament enciclopèdic. En la segona part, Della Antichità
d’Ercolano, dona compte de les antiguitats trobades des de les primeres excavacions.

Figura 33. Índex per capítols amb les dues parts de les Descrizione delle prime scoperte dell’antica città
d’Ercolano ritrovata vicino a Portici, villa della Maestà del Re Delle Due Sicilie de Niccolò Marcello Venuti.
Font: VENUTI 1748 (Getty Research Institute).
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Donat l’èxit que va tenir amb Herculà, Carles va decidir intensificar les excavacions també a
Pompeia. I amb les troballes de les dues ciutats, el 1751, va crear un museu especial per acollirles al seu Palau Reial de Portici, només visitable pel rei i els seus hostes. El rei, impacient per
veure resultats, va fer que vinguessin de Roma Giuseppe Canart per restaurar els marbres,
Tommaso Valenziani per restaurar els bronzes i el pare escolapi Antonio Piaggio per desxifrar
els papirs.
Per interpretar i il·lustrar els monuments, el 1747, va ser cridat monsenyor Ottavio Antonio
Bayardi, que va preparar el Prodromo delle Antichità di Ercolano, publicat el 1752 (fig. 34).
L’obra explica en cinc volums històries d’Hèracles per demostrar que la ciutat era en realitat
Herculà, però no diu res sobre els resultats de les excavacions.

Figura 34. Portada del Prodromo delle antichità d’Ercolano alla Maestà del re Delle Due Sicilie Carlo Infante
di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, etc. etc. de Monsenyor Ottavio Antonio Bayardi, editat el 1752. Font:
BAYARDI 1752 (books.google).

L’enginyer suís Karl Jakob Weber s’uneix a Alcubierre quan es comencen a excavar regularment
Pompeia i Estàbia (1750-1764).
El món literari i el mateix rei Carles desitjaven l’exposició de les obres trobades i Bayardi, el
1755, va publicar un senzill catàleg dels resultats de les excavacions en un volum, sense
il·lustracions i amb només breus descripcions dels 2000 objectes llistats (fig. 35).
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Figura 35. Portada del Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano per
ordine della Maestà di Carlo Re Due Sicilie d’Ottavio Antonio Bayardi, editat el 1755. Font: D’ALCONZO 2018,
57.

El 1755, el rei, molest pel retard en el treball de Bayardi, va crear la Regale Accademia
Ercolanese i va nomenar 15 acadèmics amb la tasca d’estudiar i il·lustrar els objectes
arqueològics i publicar els resultats sota la presidència de Bernardo Tanicci. Van ser Ottavio
Antonio Bayardi, Alessio Simmaco Mazzocchi, Giacomo Castelli, Salvatore D'Aula, Pasquale
Carcani, Ferdinando Galiani, il conte di Pianura Francesco Grassi, Girolamo Giordano, il padre
somasco Maria della Torre, il padre Francesco Maria Tarugi, Francesco Valletta, Francesco
Pratilli, il barone Domenico Ronchi, Mattia Zarrillo i Niccola Ignarra (ACCADEMIA ERCOLANESE
2021).
Els acadèmics tenien a la seva disposició 25 artistes per preparar dissenys i gravats sobre els
objectes arqueològics. Es proporcionava a un artista en particular totes les peces d’un determinat
estil per garantir la coherència.
L’Accademia va publicar 8 volums de Delle Antichita di Ercolano des de 1757 a 1792, amb
gravats de les troballes provinents d’Herculà (fig. 36 i 37): 5 volums dedicats a pintures murals i
3 a bustos, estàtues i lluernes. Malgrat el títol, hi ha objectes de totes les excavacions realitzades
al Golf de Nàpols: Pompeia, Estàbia, Resina i Portici. Els gravats són de gran qualitat, al contrari
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que la informació contextual, atès que es va dissenyar més com a publicitat dels objectes de la
col·lecció reial que com a documentació arqueològica.

Figura 36. Portada de Le Pitture Antiche d’Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione, tomo secondo,
editat el 1760. Font: ACCADEMIA ERCOLANESE 2021.

Figura 37. Portada de De Bronzi di Ercolano e contorni incisi con qualche spiegazione, tomo secondo statue,
editat el 1771. Font: ACCADEMIA ERCOLANESE DI ARCHAEOLOGIA 1771 (Biblioteca Universitaria de Sevilla).

Gràcies a aquesta obra, que si bé no es va posar a la venda, sí va tenir una gran difusió per totes
les corts e institucions científiques europees, se li va donar al monarca el qualificatiu del “rei
arqueòleg” (FERNÁNDEZ DÍAZ 2016, 181).
L’any 1758, el rei inaugura l’Herculanense Museum en una ala del Palau Reial de Portici per
exposar les troballes provinents de les excavacions d’Herculà, Pompeia i Estàbia, que depenia de
l’Accademia Ercolanese. Era únic en Europa tant per la qualitat de les peces exposades com pels
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laboratoris experimentals i el conjunt d’activitats d’estudi i restauració que s’hi feien.
L'exposició original es va anar ampliant amb els objectes que van anar sorgint de les
excavacions: pintures murals, mosaics, estàtues de marbre i de bronze, joies, monedes,
comestibles, cosmètics...

Johann Wolfgang Goethe, pensador i literat alemany, en el seu Viatge a Itàlia (1786-1788), va
definir l’Herculanense Museum de Portici com l’alfa i l’omega” de totes les col·leccions
d’antiguitats.

TEXT 21. GOETHE 1786-1787, 358-359.
“Nápoles, 1 de junio de 1787. (...) Desde mi vuelta de Paestum he visto pocas cosas, salvo los
tesoros de Portici, (...). Verdad es que aquel museo es el alfa y omega de todas las colecciones
de antigüedades. Allí se observa muy bien la superioridad del mundo antiguo en lo que
respecta a su alegre sentido artístico (…)”.

4.2.2. Ferran IV de Nàpols
El 1759, va morir el seu oncle Ferran VI, i Carles VII de Nàpols va esdevenir rei d’Espanya com
a Carles III (1759-1788). Com a rei de Nàpols, va haver d’abdicar en el seu fill de 8 anys, Ferran
IV de Nàpols i III de Sicília, que esdevindrà Ferran I de les Dues Sicílies (1816-1825) (fig. 38).

Figra 38. Retrat de Ferran IV, rei de Nàpols, pintat per Anton Rafael Mengs l’any 1760. Font: MUSEO
NACIONAL DEL PRADO 2021.
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La regència l’ocupa Bernardo Tanucci que continuarà amb la publicació de l’obra de
l’Accademia. Des de Madrid, el rei seguia tots els esdeveniments i ordenava als enginyers
militars que no fessin tants plànols i cerquessin més objectes per al museu.

El 1760, durant les excavacions dirigides per Weber, es va descobrir accidentalment la Villa dei
Papiri, amb gran quantitat d’estàtues i milers de papirs carbonitzats.

El suís, que era un defensor de la preservació de les ruïnes en lloc de traslladar-les a un museu,
va tenir la idea de realitzar una excavació a cel obert, ja que les exploracions per túnels
connectats a pous de descens i pous de ventilació, a més de ser molt incòmodes per les
dimensions dels túnels que de vegades no superaven 1 m d’amplada i 1,80 d’alçada, tenien una
mala il·luminació i comportaven el perill de col·lapses i la presència de gasos verinosos (SNEAD
1997, 46-47). Alcubierre hi estava en contra, en part per enveja i en part per la por, en cas de
terratrèmol, d’un possible col·lapse dels edificis que envoltaven l’àrea de l’excavació. Així
doncs, després de la mort de Weber, el 1764, es va abandonar definitivament el nou sistema
d’excavació.
El 1768, s’afegeix a les excavacions l’enginyer militar Francisco La Vega, que va iniciar una
nova exploració del teatre i, mitjançant l’ús d’una bomba hidràulica per eliminar l’excés d’aigua
de pluja, va arribar a la terrassa del darrere de l’escenari, a quasi 10 m per sota del nivell del sòl.
El Real Museo del Palazzo degli Studi de Nàpols s’inaugura l’any 1777 i neix com a propietat
de la família Borbó de Nàpols i a la seva lliure disposició, igual que els objectes que contenia
procedents de les col·leccions privades d’art i d’antiguitats de les residències reials de
Capodimonte i Portici (MILANESE 2001, 586) (fig. 39).
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Figura 39. Transport de les atiguitats d’Herculà del Museu de Portici al Palazzo degli Studi de Nàpols,
aquarel·la pintada per Louis Jean Desprez en 1782. Font: REPRODARt 2021.

L’interès per Herculà va anar disminuint i, l’any 1780, els treballs es van aturar definitivament
(fig. 40 i 41) i es van concentrar en Pompeia, que presentava una modalitat d’excavació molt
més senzilla, amb només retirada de cendres i lapil·li, i que oferia més quantitat de troballes.

Figura 40. Les excavacions d’Herculà segons el Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et
de Sicile, editat per Jean-Claude Richard, abat de Saint Non, el 1782. Font: LÓPEZ LUJÁN 2008.
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Figura 41. Plànol d’Herculà dissenyada per Francesco La Vega, l’any 1797, en el qual se superposen les restes
de l’antiga ciutat sobre la topografia de la moderna Resina i s’assenyalen l’antiga línia de la costa i el límit de
la lava de l’erupció de 1631. Font: SIRANO 2020, 421.

4.3. Impacte en el context cultural espanyol i europeu
Carles de Borbó, conscient de la importància de les troballes d’Herculà i de Pompeia, les va
convertir en centre de la seva política cultural i en un mitjà per enaltir la seva persona i el Regne
de Nàpols (fig. 42).

Figura 42. Retrat de Carles III de Borbó a Le Antichità di Ercolano Esposte, vol 1, 1757. A la pert inferior
dreta, es poden veure un pic, una pala i diverses antiguitats romanes que fan referència a les excavacions
d’Herculà. Font: LÓPEZ LUJÁN 2008, 75.
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En conseqüència, la ciutat de Nàpols va viure un nou renaixement i es va convertir en la capital
europea de la cultura i de l’art.
4.3.1. En l’arqueologia
El paper de Carles III, i després del seu fill, van ser importantíssims en la naixent arqueologia
europea i en la posterior institucionalització i difusió de l’arqueologia espanyola. Sota el seu
patrocini i supervisió directa, Herculà es va convertir en un dels principals eixos de la cultura
europea del segle XVIII i en model de desenvolupament de l’arqueologia a nivell internacional
(MAIER 2012, 345).
Però Herculà era una excavació del rei i per al rei, al contrari que Pompeia que era una excavació
pública i per al públic. Carles es va convertir en propietari d’una col·lecció d’antiguitats
excepcional.
Els treballs van atreure erudits de tota Europa. Però, durant els primers anys d’excavacions, s’hi
va limitar l’accés i, per tal d’evitar la reproducció de les troballes, es va prohibir prendre-hi notes
i dibuixar-les. L’Accademia Ercolanese en tenia l’exclusiva i només hi va haver difusió de les
novetats de manera epistolar o en forma de fulletó, a partir de les cartes enviades als seus
familiars o amics pels afortunats que havien contemplat els objectes, fins i tot a nivell mundial
(LÓPEZ I SABATER 2011, 260) (fig. 43).

64

Figura 43. Portada de Relacion del marabilloso descubrimiento de ciudad de Heraclea o Herculanea, hallada en
Portici, casa de campo del Rey de las Dos Sicilias, sacada de los Mercurios de Septiembre, y Noviembre del año
passado de 1747, publicada el 1748. Font: LÓPEZ LUJÁN 2008, 76.

Johann Joachim Winckelman, considerat el fundador de la història de l’art i de l’arqueologia, va
ser molt crític amb les excavacions d’Herculà, obsessionat per entrar al jaciment, tancat als
estrangers per ordre de Carles III. Per tant, al principi, va intentar filtrar totes les notícies de les
troballes a través de la seva disjuntiva “Grècia-Roma” i lloar tot el que li semblava hel·lènic i
menysprear tot el que era romà i decadent (ELVIRA 2010, 184).
No serà fins a la creació de l’Herculanense Museum, el 1758, quan s’exposaran al públic els
objectes recuperats del jaciment, però amb visites limitades de temps. Serà la creació del primer
gran museu europeu, al que seguirà el Real Museo del Palazzo degli Studi de Nàpols (1777),
després anomenat Real Museo Borbonico (1816), una de les institucions museístiques i de
protecció més antigues d’Europa, custòdia dels nombrosos objectes excavats en les ciutats
vesuvianes, i l’origen de les col·leccions del futur Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Aleshores, neix una nova visió de la Història, basada en els objectes materials de la cultura: és
l’inici de l’arqueologia moderna; i malgrat que alguns dels mètodes emprats s’han considerat
destructius, també els treballs es van anar adaptant a les necessitats, com la meticulositat en la
recollida de dades i l’ús de la planimetria. S’organitza un cicle complet que abasta des de la
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recuperació dels materials del subsòl, passant pel seu estudi i contextualització, les actuacions
tant editorials com de restauració, i l’exposició final al públic. Segons alguns historiadors,
aquesta missió és encara avui el paradigma de la tasca científica perfecta en arqueologia
(RODRIGO I JIMÉNEZ 2004, 49).
La intenció reial era mantenir juntes les peces de la mateixa procedència arqueològica i, el 1755,
va impulsar mesures legislatives contra la seva exportació del Regne de Nàpols sense la
corresponent autorització. Però això no va impedir que mitja Europa s’enriquís amb el mercat
d’antiguitats vesuvianes.
Quan Carles III va marxar a Madrid, no es va endur cap peça. Va fer elaborar uns buidatges de
guix de gran qualitat de 45 busts i estàtues procedents de la Villa dei Papiri d’Herculà, dipositats
a l’Herculanense Museum. El 1765, procedents de Nàpols, van arribar al Palacio del Buen
Retiro. Atesa la queixa de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando pel deficient estat
de les peces, Carlos III les va fer traslladar a l’esmentada institució, el 1776, on encara es
conserven avui dia (MAIER 2010, 17) (fig. 44).

Figura 44. Buidatge en guix d’Alexandre el Gran fet a partir de l’escultura original trobada a Herculà,
dipositat a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Font: MAIER 2010, 20.
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Aquest fet era molt inusual en el seu temps: utilitzar còpies en lloc de traslladar els originals i
treure’ls del seu context, com feien tots els col·leccionistes, que recorrien al mercat de contraban
d’antiguitats, especialment d’objectes de les ciutats vesuvianes.
A Espanya, procedent d’Herculà, només hi va arribar, el 1761, enviada per Tanucci com a
obsequi, una petita capsa de fusta de faig amb llavors carbonitzades per l’erupció del Vesuvi, que
actualment es conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (SÁNCHEZ 2014) (fig.
13).
Cal destacar que els treballs arqueològics a les ciutats vesuvianes van servir d’exemple per
impulsar noves excavacions com les de les ruïnes maies de Palenque a Mèxic, les d’Itàlica,
Segòbriga i Mèrida o les del llegat andalusí a Espanya.
4.3.2. En el món artístic
Les excavacions arqueològiques d’Herculà per part de Carles de Borbó van suposar un gran
revulsiu en la seva època, no només per la creació de models, sinó també per la instauració de
nous conceptes estètics, especialment els que van configurar un nou moviment cultural, el
neoclassicisme.
Totes les troballes van contribuir a anar conformant i imposant paulatinament els gust neoclàssic
en les diferents activitats artístiques europees i també a difondre una idea del confort domèstic
molt més hedonista que la pròpia de les idees il·lustrades de l’època (FERNÁNDEZ

DÍAZ

2016,

181).

Molts arquitectes i pintors es van desplaçar a Nàpols per conèixer els dibuixos dels gravats de Le
Antichità di Ercolano Esposte i van introduir aquest estil de decoració, anomenat “a la greca”, en
els palaus i mansions (fig. 45), especialment a Anglaterra i França, però també a Berlín i Rússia
(RODRIGO I JIMÉNEZ 2004, 115) i en els estris domèstics (fig. 46).
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Figura 45. Dues cadires curuls trobades al teatre d’Herculà el 1739, publicades, respectivament, pel comte
Caylus i Francesco Piranesi el 1783, que van esdevenir en models de referència per a la fabricació de
mobiliari. Font: ALONSO 2018, 112.

Figura 46. Plat de vaixella de 1781 pertanyent al Servizio Ercolanense (Museo Nacional de Artes decorativas
de Madrid) que té com a motiu central un faune ballant, reproducció d’un fresc original aparegut el 1761.
Font: ALONSO 2018, 127.

Els nobles i aristòcrates europeus, sobretot anglesos, que realitzaven el Grand Tour per Itàlia per
formar-se en el coneixement de l’antiguitat clàssica, van ampliar la seva ruta cap a Nàpols durant
el segle XVIII. Goethe, en el seu Viatge a Itàlia (1786-1788), explica la seva visita a les
excavacions d’Herculà i a l’Herculanense Museum de Portici.
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TEXT 22. GOETHE 1786-1787, 232-233.
“Nápoles, 18 de marzo de 1787. Ya no deseábamos restrasar más nuestra visita a Herculano y
al museo de las excavaciones en Portici. Esta villa antigua situada al pie del Vesubio quedó
sepultada por la lava, cuyo nivel se fue elevando con sucesivas erupciones (...). Hay que
descender sesenta pies para llegar a un subterráneo donde, al resplandor de los hachones, uno
contempla admirado el teatro que en otros tiempos se elevaba al aire libre, y deja que le
cuenten todo lo que ha sido encontrado en él y sacado a la superficie.
Al entrar en el museo fuimos bien recibidos, pero a pesar de ir recomendados no nos
autorizaron a dibujar nada en absoluto. Quizá por ese motivo prestamos más atención y nos
sentimos transportados a la época desaparecida, cuando todos esos objetos rodeaban a sus
propietarios para el disfrute y uso cotidiano (...). Esperando volver otro día, seguimos al guía
de sala en sala, al acecho, según el momento, del placer y la instrucción.”
Mentre que els qui l’havien fet de joves, ara es dedicaven a col·leccionar objectes arqueològics i,
tal i com avançaven les excavacions, més hi anaven a la seva recerca.

També la literatura de viatges publicada a partir de la segona meitat del segle XVIII per donar a
conèixer experiències viscudes va augmentar la curiositat dels europeus, especialment dels
alemanys, francesos, belgues i holandesos, que volien conèixer els llocs i costums dels herculans.
Uns hi anaven per conèixer els detalls de la vida quotidiana d’una ciutat romana; altres, la
majoria, volien trobar inspiració per a les seves obres artístiques i literàries. Aquests tipus de
viatges creixeran al segle XIX.

4.4. Les excavacions del segle XIX
Gràcies a l’èxit de les excavacions de Pompeia, el 1828, sota el regnat de Francesc I de les Dues
Sicílies, es reprenen els treballs a Herculà i s’abandona la tècnica excavatòria de les galeries
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subterrànies i dels pous de descens i ventilació. Per primera vegada, s’intenta de veritat una
excavació a l’aire lliure, com es feia a Pompeia (fig. 47 i 48).

Figura 47. Planimetria de l’urbanisme de Resina sobreposat a les restes arqueològiques d’Herculà
descobertes fins a l’any 1815, dissenyada per Francesco La Vega. Font: LANGELLA 2009, 12.

Figura 48. Plànol de Portici, Resina i Ercolano elaborat per De Jorio, amb la superposició del teixit urbà del
segle XIX a les àrees arqueològiques conegudes el 1832. Destaca la profunda incisió (antic riu) just a l’oest del
Palau Reial. Font: GEOMED 2020, 24.
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Gràcies als treballs d’excavació portats a terme entre 1828 i 1835, es van treure a la llum les
primeres cases d’Herculà. però l’excavació va resultar molt dificultosa i es va interrompre l’any
1855.
Després de la unificació d’Itàlia, el 1869, es van reprendre les excavacions sota la direcció del
superintendent Giuseppe Fiorelli (CAMARDO I COURT 2013, 4) (fig. 49 i 50). Va substituir la
pràctica del túnel vertical en edificis per una excavació acurada capa per capa, amb esquemes i
mesures. Es van retirar runes del jaciment per primera vegada, es va reforçar la seguretat i es va
establir un pla d’excavació més sistemàtic (PETRILLO 2019, 47). Però, després d’una breu
campanya de treballs, l’any 1875 es van aturar les feines perquè per excavar la ciutat antiga calia
enderrocar moltes cases de la moderna ciutat de Resina, l’actual Ercolano.

Figura 49. Excavacions d’Herculà el 1869. Font: ALAMY 2021.
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Figura 50. Planta d’Herculà aixecada per G. Tascone l’any 1875, mostrant les descobertes arqueològiques
fetes des de 1828 a 1875. Font: DUNN 2021.

4.5. Les excavacions del segle XX
El 1904, l’arqueòleg anglo-americà Charles Waldstein va proposar la creació d’un consorci
internacional per dur a terme noves excavacions a Herculà amb la recaptació de diners
d’arqueòlegs i de països d’Europa i Amèrica (PESANDO

I

GUIDOBALDI 2018, 299). Però el

Govern italià va declinar la proposta, ja que tenia la intenció d’assumir els treballs amb les seves
pròpies institucions.
4.5.1. Amedeo Maiuri
El 1924, l’arqueòleg Amedeo Maiuri va esdevenir Superintendent de les Excavacions i les
Antiguitats de la Campània (fig. 51). En pocs anys, va desenvolupar un pla per excavar i
restaurar la ciutat antiga, i un programa d’expropiacions per evitar danys als edificis moderns i
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protegir les ruïnes d’Herculà de l’expansió immobiliària, tot amb fons estatals italians, igual que
a Pompeia.

Figura 51. Fotografia d’Amedeo Maiuri. Font: PETRILLO 2019, 57.

Els treballs es van reiniciar a primers d’abril de 1927 i van ser inaugurats oficialment el 16 de
maig pel rei d’Itàlia Vittorio Emanuele III, amb un equip que es va fer càrrec de totes les fases,
des de l’excavació fins a la restauració. Va ser la campanya més significativa: es van retirar més
de 250.000 m3 de material volcànic solidificat i es van descobrir unes 4 hectàrees de la ciutat
(CAMARDO I COURT 2013, 4-5) (fig. 52).

Figura 52. Les excavacions d’Herculà dirigides per Maiuri el 1929. Es pot veure la via de ferrocarril
construïda per transportar els contenidors plens de runa. Font: BRENAN 2020, 6.
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Es van descobrir habitatges i edificis públics: al nord, el fòrum, centre de la vida econòmica,
social i política; a l’est, els centres esportius; i al sud, les termes suburbanes.
El 1942, es van haver d’interrompre els treballs a causa de la Segona Guerra Mundial.
Des del final de la guerra fins a 1958, es va dur a terme la consolidació i restauració de tot el
patrimoni arquitectònic descobert.
Amb un equip d’arqueòlegs, paletes i jardiners, es procedia a la restauració dels edificis, alguns
dels quals tenien els pisos inferiors molts danyats i, en canvi, els superiors pràcticament intactes;
i d’altres estaven bastant perjudicats a causa dels túnels excavats durant el segle XVIII, que
havien debilitat molt les estructures. Posteriorment, es van restaurar totes les pintures i es van
exposar les troballes en vitrines. La idea de Mauri era crear un mena de museu a l’aire lliure que
permetés reviure l’ambient de la ciutat.
Les excavacions es van allargar fins al 1958, però, amb la sortida de Maiuri, el seu museu es va
anar desmantellant amb la retirada dels objectes cap als magatzems tant per l’elevat cost de
manteniment a causa dels danys provocats pels canvis de temperatura i els fenòmens atmosfèrics
com pel creixent turisme i la possibilitat de robatoris.
4.5.2. Finals de segle
Entre 1960 i 1969, es van executar noves obres en el sector nord de la Insula IV i al llarg del
Decumanus Maximus (fig. 53).
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Figura 53. Planòl del jaciment d’Herculà on es destaquen la Insula IV i el Decumanus Maximus. Font: DUNN
2021.

A partir de 1980, sota la direcció de Giuseppe Maggi, els treballs es van centrar en l’antiga línia
de costa al sud de la ciutat, amb l’excavació de la platja, que és la zona més meridional de l’àrea
arqueològica.
Herculà és l’única ciutat afectada per l’erupció del Vesuvi on s’han pogut documentar restes del
seu port. Aquí es van descobrir una embarcació de fusta de quasi 10 m d’eslora (fig. 54) i 12
fornici, 6 a cada costat de les escales que donaven accés al lloc; davant, hi hauria un embarcador
de fusta d’uns pocs metres (GARCÍA 2017, 31) (fig. 18). A l’interior d’aquest locals s’hi van
trobar més de 300 esquelets d’herculans que hi van buscar refugi i on va ser sorpresos pels fluxos
piroclàstics (fig. 20).
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Figura 54. Barca de fusta carbonitzada trobada en l’antiga línia de platja d’Herculà. Font: DUNN 2021.

El 1986, es va iniciar un projecte per identificar l’extensió i el disseny exactes de la Villa dei
Papiri; l’àrea de l’atri es va excavar entre 1993 i 1997.
Entre els anys 1996-1998 es comencen les excavacions a cel obert en l’àmbit d’un projecte
ministerial no gestionat directament per la Superintendència de les Excavacions i les Antiguitats
de la Campània. Aleshores, el programa de manteniment que Maiuri havia establert per al
jaciment es va interrompre, la qual cosa va provocar una decadència creixent de les estructures
antigues, amb el perill de col·lapse. Així, un terç de les cases i carrers romans van ser tancats al
públic.
L’any 1997, les excavacions d’Herculà, juntament amb les de Pompeia i Torre Annunziata9, van
ser declarades Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO per les seves impressionants
restes, que proporcionen una imatge completa i viva de la societat i de la vida quotidiana en un
moment concret del passat, el segle I dC (fig. 55 i 56).

9

On hi ha el jaciment arqueològic d’Oplontis, situat entre Pompeia i Herculà, un petit assentament urbà format
per alguns edificis públics i un conjunt de vil·les de caràcter rural, entre les quals destaca la que va pertànyer a
Popea Sabina, la segona dona de l’emperador Neró.
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Figura 55. Mapa de les Zones arqueològiques de Pompeia, Herculà i Torre Annunziata de 2009. Font:
UNESCO 2021.

Figura 56. Decisió WHC-97/CONF.208/17 del World Heritage Committee de la UNESCO de desembre de 1997
d’inscripció en la Llista del Patrimoni de la Humanitat de les Zones arqueològiques de Pompeia, Herculà i la
Torre Annuziata. Font: UNESCO 2021.
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4.6. Les excavacions del segle XXI
Des de 2001, ha estat actiu el programa que va crear el Packard Humanities Institute, The
Herculaneum Conservation Project, en col·laboració amb la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Napoli i Pompei i la British School at Rome, que té com objectiu la conservació
i millora del jaciment, així com la realització de noves campanyes d’excavació (PESANDO

I

GUIDOBALDI 2018, 300-301).
Entre 2002 i 2006, es van descobrir noves zones de la Villa dei Papiri. Entre 2004 i 2015, s’ha
treballat en la reducció de la decadència de la zona arqueològica i en el retorn d’Herculà a una
situació de control, amb unes mesures preliminars: treballs de neteja, instal·lació de xarxes
contra els coloms, gestió de la vegetació, personal de seguretat i suport tècnic. Es vol establir un
programa d’atenció continuada a llarg termini de l’àrea i promoure un coneixement més gran
sobre Herculà entre comunitats locals i internacionals, per tal de garantir un compromís
compartit en la seva protecció futura.
El 9 de juliol 2008 es va inaugurar el Museo Archeologico Virtuale (MAV), a pocs passos de les
excavacions de l’antiga Herculà. Gràcies als efectes especials i a unes ulleres 3D, els visitants es
poden transportar dos mils anys enrere caminant per dins dels edificis i veure la vida de la ciutat
d’Herculà tal i com era abans de la gran erupció del 79 dC (MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE
2021) (fig. 57).

Figura 57. Façana principal del Museo MAV d’Ercolano, Font: MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE 2021.
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Les excavacions continuen amb treballs al llarg de l’antiga línia de la costa i a la vora de la Villa
dei Papiri, així com al nord-oest de la ciutat (fig. 58 i 59).

Figura 58. Plànol de planta de les excavacions d’Herculà de 2007. Font: GEOMED 2020, 25.

Figura 59. Secció topogràfica del jaciment d’Herculà i el seu entorn. Font: GEOMED 2020, 1.
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5. HERCULÀ, AVUI
La vida d’Herculà es va detenir l’octubre de l’any 79 per l’erupció del Vesuvi. Tota la seva
arquitectura i la seva cultura material va quedar soterrada.
Els edificis i objectes que s’ha anat descobrint donen informació de la religió, la societat, les
institucions, la política municipal, els rituals, les tradicions, l’oci, els jocs, el comerç, l’art i els
transports, en un municipi romà de províncies del segle I dC.
Només s’han excavat 5 de les 20 hectàrees totals sobre les quals s’estenia originalment la ciutat.
Avui dia, no es pot accedir a alguns edifici públics o residencials que es van excavar al segle
XVIII mitjançant túnels (com les basíliques) o perquè estan fora del parc arqueològic (com el
teatre i la Villa dei Papiri) (PAERCO 2015).
Encara resta un 75% de la ciutat sepultada, com el fòrum, els temples, moltes cases i les
necròpolis (fig. 60 i 61).

Figura 60. Les excavacions d’Herculà, envoltades per la moderna ciutat d’Ercolano, se situen a 20 m per sota
del nivell actual del sòl. La zona verda de la part superior correspon al jardí del Palau Reial de Portici. Font:
SCANDONE I GIACOMELLI 2014, 36.
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Figura 61. Planta de la part visitable en l’actualitat de les excavacions arqueològiques d’Herculà. No es pot
veure el fòrum o el teatre, que és el que primer es va descobrir. Font: POMPEI 2021.

La ciutat d’Herculà seguia el model urbanístic de tipus ortogonal proposat per Hipòdam de Milet
i, durant el segle I dC, va començar a eixamplar-se extramurs cap al mar i als terrenys
circumdants, naixent les vil·les suburbanes.

El traçat urbà, molt regular, està format per 3 decumani paral·lels a la costa que es creuen
perpendicularment amb 5 cardini, definint àrees habitables rectangulars (insulae) (fig. 62). Dels
decumani, n’hi ha 2 d’excavats (carrers nord-sud); dels cardini, són visibles el III, IV i V; i de
les insulae, només la III, IV, V i VI estan completament excavades.
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Figura 62. Plànol d’Herculà amb els edificis visitables més destacats. Font: DE FRANCISCIS I BRAGANTINI
2006, 70.

El Decumanus Maximus, el carrer més important de la ciutat, s’ha excavat només en la seva part
superior (oriental), però el seu recorregut és parcialment visible. Està orientat d’est a oest amb
una amplitud de més de 12 m, amb cunetes i voreres i sense cap pavimentació en la part
descoberta fins ara. És possible que el trànsit estigués reservat als vianants i que la seva funció
fos la mateixa que la de la plaça del fòrum (DE FRANCISCIS I BRAGANTINI 2006, 90).

Els cardini, carrers que van de nord a sud, fan pujada seguint el declivi natural del terreny,
enllosats amb pedra de lava i amb voreres a ambdós costats, excepte el tram situat davant la
palestra, al llarg del cardo V, de pedra calcària blanca. El paviment està poc desgastat pels pas
de les rodes dels carros, atès que, segons la conformació escarpada del terreny, el trànsit i el
transport de mercaderies des del port fins al centre de la ciutat era més fàcil per a les mules i els
vianants (fig. 63).
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Figura 63. Imatge del cardo V, mirant cap al nord des de l’extrem sud. Font: DUNN 2021.

S’ha trobat una única claveguera, en el cardo III, que recollia les aigües del fòrum i dels
impluvis, latrines i cuines de les cases que donaven a aquest carrer. La resta de desguassos es
feien directament al carrer.
La casa típica d’Herculà, més petita que la de Pompeia, sovint estava decorada de manera
refinada i sumptuosa, amb frescos, mosaics i marbres amb la tècnica de l’opus sectile10, amb
porxos de columnes de maó, construïts després del terratrèmol de l’any 63 per reforçar les
façanes i sostenir balcons i passarel·les (GEOMED 2020, 10) (fig. 64 i 65).

10

Sistema decoratiu de pisos o parets, que es realitzava combinant rajoles de marbre, disposades de manera que
formessin motius geomètrics o figuratius.
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Figures 64 i 65. Porta d’entrada i passadís cap al triclini de la Casa del Gran Portale, en el costat nord del
Decumanus Inferiore de la insula V d’Herculà. Font: DUNN, 2021.

També hi ha un tipus de casa plurifamiliar, amb les habitacions situades en dues plantes, com la
Casa a Graticcio (“de canyís”), construïda amb una tècnica pobre per estalviar, l’opus
craticium11, amb les parets molt primes i marcs de fusta i seccions d’opus incertum12 (o
antiquum): el guix s’aplicava sobre dues capes de canyes, col·locades primer en horitzontal i
després en vertical, fixades amb claus (GEOMED 2020, 11).
A l’exterior, hi ha un balcó sostingut per tres columnes de maó (fig. 66 i 67).

11

Aparell econòmic, l’estructura del qual era una carcassa de requadres de fusta, amb els espais intermedis farcits
amb fang, ciment i pedres.
12
Sistema constructiu, l’estructura del qual estava formada per dos paraments externs de pedres mitjanes, d’un
únic tipus, o mixtes, i un nucli d’opus caementicium (barreja de morter de calç i sorra, amb troços de toba i còdols).
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Figures 66 i 67. Façana i habitació de la planta superior de la Casa a Graticcio en el cardo IV de la insula III
d’Herculà. Font: GEOMED 2020, 11, i DUNN 2021.

Les cases més luxoses estan ubicades a la vora del turó, amb vistes al mar, o fora del centre urbà,
com la Villa dei Papiri, l’única villa otium13 trobada a Herculà. Està situada extramurs i va ser
trobada el 1750 i explorada amb el sistema de túnels fins a 1761.

Parcialment soterrada i inexplorada, estava coberta per més de 25 m de material piroclàstic de les
erupcions dels anys 79 i 1631 (fig. 68 i 69).

13

Vil·la al camp, amb jardí, propietat dels grans terratinents de la Roma imperial, amb arquitectura d’estil grec, per
descansar de la vida a la ciutat.
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Figura 68. Imatge exterior del complex de la Villa dei Papiri. Font: DUNN 2021.

Figura 69. Plànol del complex de la Villa dei Papiri: 1) atri de la Villa dei Papiri , l’única part excavada a
l’aire lliure; 2) nivell inferior 1 de la Villa dei Papiri; 3) nivell inferior 2 de la Villa dei Papiri; 4) estructura
monumental esfondrada amb piscina; 5) banys del sud-oest i terrasses; 6) Casa dei rilievi dionisiaci; i 7)
pavelló al costat del mar de la Casa dei rilievi dionisiaci. Font: DUNN 2021.
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Danyada pel terratrèmol de l’any 63, es trobava en procés de restauració en el moment de
l’erupció. Amb una façana d’uns 250 m de longitud i disposada en paral·lel a la línia de la costa,
el complex inclouria fins i tot un port (fig. 70 i 71). Hi ha dues hipòtesis sobre el propietari de la
vil·la: Luci Calpurni Pisó (sogre de Juli Cèsar) o Appi Claudi Pulcher (GEOMED 2020, 16).

Figura 70. Reconstrucció virtual de les estructures conegudes al segle XVIII, de les estructures desenterrades
entre 1986 i 1999 i de les àrees reconstruïdes de la Villa dei Papiri. Font: ZARMAKOUPI 2012.

Figura 71. Reconstrucció virtual de la Villa dei Papiri, vista des de l’est. Font: MUSEO ARCHEOLOGICO
VIRTUALE 2021.

87

A l’atri de la Villa dei Papiri es van trobar 58 estàtues de bronze (fig. 72 i 73) i 21 de marbre.

Figura 72 i 73. Estàtues bessones de bronze de corredors o lluitadors procedents de la Villa dei Papiri. Es
tracta, probablement, de còpies d’estàtues gregues de finals del segle IV o principis dels segle III aC d’atletes
celebrant la victòria en un dels grans jocs panhel·lènics. Font: MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
2021.

La vil·la també conté l’única biblioteca supervivent del món clàssic, amb una col·lecció de més
de 1700 papirs, tancats en caixes, que corresponen a textos filosòfics escrits en llatí i grec (fig.
74 i 75).

Figures 74. Un dels rotllos de papir carbonitzat trobats a la Villa dei Papiri d’Herculà. Font: BBC 2013.
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Figures 75. Amb l’aplicació de llum imfraroja multiespectral en un dels rotllos de papir carbonitzat de la
Villa dei Papiri, es poden veure les columnes d’un text filosòfic de Filodem de Gadara, seguidor d’Epicur.
Font: BBC 2013.

Els edificis públics excavats inclouen dos complexos termals públics, les termes del fòrum i les
Termes Suburbanes, una palaestra (fig. 76) i un teatre per a 2500 persones, encarra soterrat (fig.
77, 78 i 79).

Figura 76. Planta de les termes urbanes d’Herculà. Font: CATALANO 1953, 95.
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Figura 77. Reconstrucció del teatre d’Herculà. Font: CATALANO 1953, 105.

Figura 78. Planta del teatre d’Herculà de 1832. Font: LANGELLA 2009, 4.

Figura 79. Vista de la part central de la cavea del teatre d’Herculà pintada en aquarel·la per Giacinto
Gigante el 1832. Font: BURATTINI ET AL. 2021.
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A més de les restes arquitectòniques, a l’interior dels edificis s’han trobat peces de mobiliari de
fusta, com llits i armaris, també gerros de vidre, làmpades d’oli, collarets, aliments i tèxtils,
carbonitzats, però excepcionalment conservats (fig. 80, 81, 82 i 83).

Figura 80. Envà carbonitzat de fusta enreixada que separa l’atrium i el tablinun de la Casa del Tramezzo di
legno. Font: POMPEI 2021.

Figura 81. Somier de llit de fusta carbonitzat de la Casa del Tramezzo di legno. Font: POMPEI 2021.
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Figura 82. Objectes trobats a l’interior d’un habitatge d’Herculà. Font: MONTEIX 2009, 186.

Figura 83. Pa carbonitzat amb el segell en llatí “Propietat de Celer, esclau de Q. Granius Verus”, localitzat en
una casa d’Herculà. Font: MERIDIANOS 2015.

I a l’exterior, en l’antiga platja d’Herculà, es va trobar, l’agost de l’any 1982, enterrada pels
fluxos piroclàstics, una barca de pesca de fusta de faig, de quasi 10 m d’eslora i uns 2,2 m en el
seu punt més ample. Va romandre segellada en el material volcànic, que es va endurir
ràpidament, eliminant ràpidament la presència d’oxigen i afavorint una òptima conservació de la
fusta (fig. 84 i 85).
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Figura 84. Quilla de la barca, amb un element en forma de V que servia per fixar el timó. Font: DUNN 2021.

Figura 85. Reconstrucció virtual de la barca trobada a la platja d’Herculà. Font: MUSEO ARCHEOLOGICO
VIRTUALE 2021.

93

6. CONCLUSIONS
Seguint els objectius fixats en la introducció del treball, crec que ha quedat demostrat que
Pompeia, condicionada, sobretot, per les seves dimensions i la facilitat en la seva excavació
perquè no es va desenvolupar cap ciutat moderna sobre l’antiga, ha tingut el paper principal en
els jaciments vesuvians, malgrat ser Herculà la primera en ser descoberta i en importància
arqueològica i cultural.
Durant l’erupció del 79 dC, Pompeia va quedar coberta per una capa de lapil·li i cendres, amb un
gruix mitjà de 7 o 8 m que, amb el pes, va enfonsar les teulades; mentre que a Herculà la capa de
matèria volcànica era més prima, però més profunda, d’uns 20 m, i, per tant, impenetrable.
D’Herculà no va quedar cap indici, però sí que va restar protegida contra els lladres i els agents
atmosfèrics i, així, va preservar en el seu interior l’estructures i els mobles de fusta, els tèxtils i
els aliments, proporcionant una visió única de la vida romana del segle I dC.
Pompeia era una colònia romana i Herculà un municipi, però representa un dels testimonis més
vius de la civilització romana del segle I dC, per la seva bellesa artística i pel seu valor històric.
És l’única ciutat del món romà que conserva tot el passeig marítim i els tres pisos d’altura en les
cases de veïns, incloses les teulades. La casa d’Herculà no és com la de Pompeia, disposa de
terrasses, pòrtics, peristils amb coberta, passadissos i tribunes amb finestres.
La Villa dei Papiri d’Herculà és més gran que qualsevol vil·la de Pompeia. A més, és l’única
biblioteca de l’antiguitat d’obres filosòfiques escrites en papir conservada actualment,
possiblement propietat de Luci Calpurni Pisó, sogre de Juli Cèsar.
Els cadàvers són més escassos que a Pompeia, perquè la seva població era molt inferior i perquè
va tenir temps de fugir quan va començar l’erupció, però els cossos trobats han proporcionat una
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mostra de població de totes les edats i classes socials i un millor coneixement de l'estat de la
salut i les malalties de la seva època.
A Pompeia s’han excavat 40 hectàrees, mentre que a Herculà només 5, perquè la ciutat moderna
d’Ercolano ocupa una bona part de l’antiga. Potser en el futur es descobriran més tresors que
podrien eclipsar els de Pompeia. Ara bé, no es pot oblidar que el Vesuvi segueix en actiu i en
qualsevol moment tot pot tornar a començar...
Pel que fa al seu paper cabdal en el món cultural i artístic europeu del segle XVIII, s’ha exposat
que les excavacions d’Herculà impulsades per Carles III, el “rei arqueòleg”, a partir de 1738, van
posar les bases de l’arqueologia, amb l’estudi i la documentació de les peces trobades i evitant la
seva exportació. Malgrat considerar tots els descobriments de la seva propietat, es va adonar de
la seva importància i de la necessitat de protegir-los amb la creació d’institucions especialitzades
que en fessin difusió, com l’Herculanense Museum i l’Accademia Ercolanese. A partir d’aquell
moment, els objectes materials de la cultura esdevindran, al mateix nivell que els textos escrits,
una font cabdal del coneixement històric.
Amb els motius herculans, “a la greca”, s’instauren uns models estètics que configuren el nou
moviment cultural del neoclassicisme. Arquitectes, pintors i escriptors els adaptaran en els seus
respectius camps artístics durant els segles XVIII i principis del XIX.
Malgrat que actualment hi ha moltes persones interessades en Herculà, professionals i no
professionals, no se’n fa prou ressó. Només cal preguntar a la gent del carrer si coneixen les
ciutats de Pompeia i Herculà i la resposta sempre és la mateixa: Pompeia sí, però d’Herculà no
en saben res. L’impacte patrimonial i cultural d’Herculà a la societat ha quedat eclipsat per
Pompeia. El turisme de masses, promocionat pels creuers que ofereixen visites llàmpec
exclusivament a Pompeia, ha acabat de comdemnar Herculà a l’oblit del gran públic injustament.
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Cal valorar la ciutat d’Herculà en la mesura en què s’ho mereix, atesa la seva importància per al
coneixement de la història i cultura europees. Aquest treball és la resposta a l’afany d’un
aprenent d’historiador per esbrinar els arguments que permeten rebatre aquesta injustícia.
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