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Resum - Es donen a conèixer les citacions identificades botànicament de presència de la murta Myrtus communis L.
(Myrtaceae) documentades als Països Catalans, en el període comprès entre els s. V aC i V dC (mostres arqueològiques o
biològiques preservades), així com el seu ús històric com a combustible, medicinal, alimentari, aromàtic, funerari, ornamental i iconogràfic. Es destaca el simbolisme de les representacions de garlandes de murta en l’àmbit de la religió, de les
relacions amoroses, de la poesia, o de la significació política, en el món de l’Antiguitat grega.
Mots clau: Myrtus communis, murtra, Flora Catalana Antiga, fitoiconografia.

Abstract - The botanically identified citations of the presence of myrtle Myrtus communis L. (Myrtaceae) documented
in the Catalan Countries, in the period between the Vth BC and Vth AD centuries (preserved archaeological or biological
samples), as well as its historical use as fuel, medicinal, food, aromatic, funerary, ornamental and iconographic, are given.
The symbolism of the representations of myrtle garlands in the field of religion, love affairs, poetry, or political significance
in the world of Greek antiquity stands out.
Keywords: Myrtus communis, myrtle, Ancient Catalan Flora, phytoiconography.

Introducció i Metodologia
Aquesta contribució presenta part de les dades
del projecte “Flora Catalana Antiga” (FCA), iniciat
l’any 2017 amb l’objectiu de catalogar la flora coneguda a la Antiguitat als Països Catalans.
La base territorial i el tesaure botànic del projecte són els de Flora dels Països Catalans (Bolòs et
al., 2005). El període cronològic abasta des de la

Protohistòria fins a l’Antiguitat tardana, incloent-hi
els contextos tant dels pobles indígenes com de les
colonitzacions. Per a cada tàxon, es recull informació
de les fonts següents: (i) dades arqueobotàniques
(fruits, llavors, fustes, carbons, etc. preservats); (ii)
material biològic (principalment pol·len) provinent
d’estudis de paleovegetació i paleoclimàtics; (iii) objectes arqueològics amb informació vegetal (iconografia de plantes en ceràmica, pintures, escultures,
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monedes i qualsevol altre tipus d’objectes) i (iv) epi-

Resultats

gràfics i escrits (a partir de textos clàssics). La infor-

Les dades inventariades, i presentades ara com
a avenç, inclouen un total de 12 registres, només un
dels quals és una mostra biològica i els onze restants
són materials ceràmics. Es presenten a la Taula 1,
amb indicació del número de referència, la localitat,
el context cultural i cronològic, la descripció i la referència bibliogràfica i iconogràfica.

mació recopilada, obtinguda de treballs de camp,
fonts bibliogràfiques, bases de dades i repositoris de
documentació, així com de jaciments i museus, s’emmagatzema en una base de dades Microsoft Access
(més detalls a Blanché, 2016). Actualment, la base
de dades inclou més de 1600 registres documentats
obtinguts de 251 fonts (aproximadament 1/3 del
volum total esperat). L’inventari consta, fins ara, de
260 tàxons (òbviament amb un grau de precisió de
les identificacions molt inferior a la pràctica de la taxonomia botànica actual). Són principalment espermatòfits, tot i que també s’han capturat registres de
fongs, algues, briòfits i pteridòfits.
La present aportació agrupa les dades inventariades fins al 1/11/2019 sobre la murtra, murta o murtrera, (Myrtus communis L., Myrtaceae), que és un
arbust de 1-3 (5) m, perennifoli, de fulles alternes
(Fig. 1a,b), propi de màquies tèrmiques mediterrànies (per sota dels 1.000 m s.m.) i distribuït per la
Regió Mediterrània i Pròxim Orient (Bolòs et al.,
2005; Paiva, 1997). És àmpliament conreat des d’antic i ben conegut per les propietats aromàtiques, el
fruit comestible (murtons), les flors blanques flairoses, les fulles sempre verdes i d’ús culinari, així com
pels múltiples usos rituals i en medicina tradicional
fins a l’actualitat (Dafni et al., 2019).

Discussió
Mostres biològiques
Tot i que M. communis és una espècie silvestre
al territori estudiat (Bolòs et al., 2005), actualment
abundant (present en 171 quadrats UTM de 10 × 10
km de costat, segons ORCA, 2014; (Fig. 1c), ben coneguda i utilitzada localment des de fa segles, tan sols
se n’ha identificat material biològic antic en una
única localització, i, encara, del període previ a l’abastat al projecte. Es tracta de restes antracològiques
pre-ibèriques de fusta de murtra datades del període
1.100-900 aC que han estat publicades per Piqué
(2002) de la zona de la plana fluvial del Ter, a la comarca del Baix Empordà. Tot i que no podem concloure’n la presència al paisatge vegetal local, sí que
podem assumir una selecció voluntària del material,
que el seu ús com a combustible suggereix desplaçaments relativament curts i que l’entorn territorial no
tenia la configuració actual puix que no s’havia format encara la plana al·luvial actual del riu Ter (Brill
et al., 2010).

Figura 1 - Myrtus communis L. a) Botons florals i flors amb molts estams. b) Detall de branca en fruit amb baies coronades per les restes
del calze persistents; c) Àrea de distribució als Països Catalans (Font: ORCA, 2014).
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Taula 1 - Myrtus communis L. (Myrtaceae). Registres arqueològics i orgànics inventariats al projecte Flora Catalana Antiga (actualització
1/11/2019).
REF

Localitat

Cronologia

Descripció

Referència

PRE IBE
X aC

ANTRACOLOGIA - Carbons de fusta (combustible)

PIQUÉ, 2002

MOSTRES BIOLÒGQUES ORGÀNIQUES
MY co 1

La Fonollera
Torroella de
Montgrí
BE
CERÀMICA

MY co 2

c/ Caputxins, 24
Tarragona
TG

GRE
V aC

CERÀMICA - Copa àtica de figures roges. Vora d’escif amb decoració
d’una “garlanda de murtra” de pintura blanca de l’estil de Saint-Valentin.
Àpex de fulla aguda i de fruit pedicel·lat

ADSERIAS et al., 1993
Ic: ADSERIAS et al., 1993
(Fig. 7.1)

MY co 3

Emporion
L’Escala
AE

GRE
V aC

CERÀMICA - Copa àtica de peu baix, de figures roges, fragment amb
escena de gineceu, amb personatge femení, amb corona de fulles
de murta a la mà (oposades, contorn de base arrodonida i àpex agut).
MAC-Barcelona Inv. Núm. 4420

CABRERA & AQUILUÉ, 2008-ss
Ic:<https://
www.iberiagraeca.com/
base/ficha.php?ficha=33>

MY co 4

Emporion
L’Escala
AE

GRE
V aC

CERÀMICA - Alabastron àtic de figures negres. Escena amb sirena,
aulós i tomba; baix a esquerra, posible branca de murtra
(rama de mirto [sic]), insegura, tota la peça molt desgastadaMAC-Girona Inv. Num. 827

CABRERA & AQUILUÉ, 2008-ss
Ic:<https://www.
iberiagraeca.com/base/
ficha.php?ficha=4552>

MY co 5

Emporion
L’Escala
AE

GRE
V aC

CERÀMICA - Alabastron àtic de figures negres. Escena amb òliba,
possible branca d’olivera pel context, de fulles linears però identificada
a la font com de murtra (rama de mirto [sic]), inseguraMAC-Girona Inv. Num. 808

CABRERA & AQUILUÉ, 2008-ss
Ic:<https://
www.iberiagraeca.com/
base/ficha.php?ficha=4553>

MY co 6

Emporion
L’Escala
AE

GRE
VI aC

CERÀMICA - Copa (kylix) àtica, de tipus oftàlmic, de figures negres.
Fragment de la vora, amb un ull apotropaic i amb escena dionisíaca,
amb kantharos, branques d’heura i corona cenyida de murtra.
MAC -Barcelona- Inv. Núm. 422

CABRERA & AQUILUÉ, 2008-ss
Ic:<https://www.iberiagraeca
.com/base/ficha.php?ficha=
4559>; CBV – 0096, 0097

MY co 7

Ullastret
Ullastret
BE

GRE
V aC

CERÀMICA – Skyphos àtic de figures vermelles, amb banda de fulles
de murtra, oposades, agudes, més amples a la base, curtament peciolades,
amb fruit (algun amb excrescència distal).
MAC-Ullastret

Ic: CBV - 0092

MY co 8

nc
nc
nc

GRE
IV aC

CERÀMICA - Àmfora apuliota, de figures roges i detalls en blanc.
Escena de gineceu (flors, mirall, caixa de núvia) emmarcada per una
banda amb garlanda d’heura simplificada (però fulles cordiformes a la
base i punts que evoquen la umbel·la de fruits). Figura femenina amb
corona a la mà dreta, d’on penja una cinta i que evocaria una possible
garlanda de murtra (pel context, no per la forma) MAC –Barcelona

Ic: CBV – 0098-0100

MY co 9

Excav. c/ Jaume I
Tarragona
TG

GRE
V- IV aC

CERÀMICA - Vora de copa (escif) àtica de figures vermelles.
Fragment apical de possible fulla de murta acuminada. MNAT 122-56

DÍAZ GARCÍA, 2008
Ic: DÍAZ GARCÍA, 2008
(Fig. 10.23)

MY co 10

Anseresa
(Vilaró Vell)
Solsona
SO

GRE
V- IV aC

CERÀMICA - Fragment de vora de copa (escif) àtica sobrepintada.
Fragment de fruit pedicel·lat, amb corona apical possiblement de murta
acuminada. Museu Diocesà i Comarcal de Solsona,
Núm. Inv.: An-147, 150, 153, ó 155

CABRERA & AQUILUÉ, 2008-ss
Ic:<https://
iberiagraeca.net/
base/ficha.php?ficha=3289>

MY co 11

Illiberis
Elna
RO

GRE
V aC

CERÀMICA - Dos fragments de skyphos àtic de ceràmica
sobrepintada amb garlanda de murtra, amb fragments de quatre fulles,
oposades, de base arrodonida i àpex acuminat i cinc fruits llargament
pedunculats, tres dels quals duen un petit apèndix simple
assimilable a les dents del calze

BÉNEZET, 2017
Ic: BÉNEZET 2017
(Fig. 2, 22-23)

MY co 12

Illiberis
Elna
RO

GRE
IV aC

CERÀMICA - Fragment de vora de plat àtic de ceràmica
sobrepintada amb una garlanda circular que mostra quatre fulles,
de base arrodonida i àpex acuminat, agut i dos fruits pedunculats,
un dels quals amb un apèndix bífid que restitueix bé la corona
persistent de dents del calze

BÉNEZET, 2017
Ic: BÉNEZET 2017
(Fig. 2, 31)

CBV - Arxiu Fotogràfic de l’autor – Núm. de Fotografia.

53

La base de dades Flora Ibérica (Mata, 2010) no
reporta tampoc cap fragment vegetal orgànic antic
de murtra dels Països Catalans. La migradesa del registre arqueobotànic no s’ha de relacionar amb la raresa de l’espècie al territori a l’antiguitat, sinó
estrictament amb l’absència en les mostres preservades dels jaciments analitzats. A la regió mediterrània,
en conjunt, tampoc no es disposa de gaires testimonis
orgànics, però, per exemple, hi ha pol·len de Myrtus
communis documentat amb una certa freqüència en
sòls de la zona vesuviana, tant al 79 dC (Boscoreale,
Oplontis i Pompeia) com en l’actualitat (Grüger,
2002).
Taxonomia i usos de la murtra a l’Antiguitat
En l’àmbit de la Botànica antiga, Teofrast (Historia Plantarum) cita la murtra múltiples vegades i
dóna detalls de la morfologia i de la distribució geogràfica, així com del cultiu (poda, multiplicació, adob,
regs) i en destaca la fragància admirable entre les
flors d’Egipte (Amigues, 2010). També ressenya l’abundor de murtra a les proximitats del Circeion [HP
V8.3] identificat com el promontori del Monte Circeo
actual, al golf de Gaeta, al nord de Nàpols.
Plini [NH XV118-126] fa una llarga discussió
sobre la murtra, però hi inclou, incorrectament, el
que ell anomena murtra silvestre (Jashemshki et al.,
2002). D’aquesta manera, la taxonomia botànica antiga acabaria reconeixent tres entitats de murtra

(Fig. 2): a) la “murtra negra” (amb la baia d’un blaunegrós), considerada la varietat “cultivada” i que es
correspon botànicament amb M. communis L. var.
communis; b) la “murtra blanca” (amb la baia de
color pràcticament blanc), dita també “de Sardenya”, realment més rara, que ha estat reconeguda en
el nivell de varietat com a M. communis L. var. leucocarpa Ten. (però que de vegades coexisteix en individus amb fruits blaus; en general, la taxonomia
actual considera totes les varietats i cultivarietats
descrites com a pertanyents a una única espècie, M.
communis, cf. Paiva 1997) i c) la “murtra silvestre”
(de baia vermella), l’antic oxymyrsiné o chamaemyrsiné, i anomenada myrtus sylvestris per Plini [NH
XXIII], que és una confusió, atès que en realitat no
pertany ni a la família de les mirtàcies, sinó que es
tracta del galzeran (Ruscus aculeatus L., Asparagaceae) i que tan sols té una certa semblança amb la
murtra (Fig. 2c).
En jardineria, la murtra ha estat cultivada a Itàlia almenys des del s. IV aC (Teofrast [HP V8.3] cf.
Amigues, 2010), on esdevingué planta característica
dels jardins de recreació, juntament amb el boix i el
llorer, segons els poetes Marcial i Horaci [Carm. II
15] i plantada als jardins per fer-ne corones [Cató,
R.R. VIII 2]. Més tard ja s’apreciava de les murtes, especialment als myrteta otiosa, la frescor de llur
ombra, es podaven per a fer cenacles [Quintilià, Inst.

Figura 2 - Branques en fruit de les murtres conegudes en època romana: a) “murtra negra” (Myrtus communis L. var. communis) ; b)
“murtra blanca” (M. communis L. var. leucocarpa Ten.); c) “murtra silvestre” (Ruscus aculeatus L.).
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Orat. VIII 3,8] i per a fer-les fortes [Virgili, En. III 23]
i també sabem que eren plantades als horts [Longo,
II 3].
En alimentació, la baia era força apreciada i,
de fet, és comestible (però astringent). Es coneix un
bol de baies de murtra carbonitzades provinent de
Pompeia, de la col·lecció del museu de Nàpols, testimoniat per una fotografia (NM inv. 84674), però
avui perdut (cf. Jashemski et al., 2002: 129). De fet,
la baia era emprada com a aromatitzant (abans de
l’arribada del pebre a Itàlia) i dóna lloc al nom d’un
plat (myrtatum). Amb la mateixa substància s’aromatitzava el gust del senglar i s’afegia murtra a moltes salses [Plini XV 118; Apici VIII 1,3; 1,7] i embotits
[Varró, L.L. V 10] ; un derivat d’aquests (farcimen
murtatum) ha arribat als nostres dies amb el nom
de mortadel·la (It: mortadella, del Lat: murtatum, cf.
Segura et Torres, 2009). També era emprada en la
preparació de vins. Hi havia dues menes de vi de
murtra: el preparat amb murtra negra (vinum murteum) [Cató, Agr. 12] i el preparat amb murtra
blanca [Columel·la, XII 38,5]. Si s’afegia murtra al vi,
era considerada garantia sanitària: abans de beure,
es filtrava el vi amb un sac de lli (saccus, colum) empapat amb oli de murta, que retenia les impureses i
perfumava el vi [Horaci, Sat. II 4, 53-54]. A Pompeia,
els fruits eren un ingredient bàsic d’un tònic molt
popular (Jashemski, l.c.)
Com a medicinal, Dioscòrides [I, 112] considera
millor la murtra negra que la blanca, opinió coincident amb la de Plini [NH XXIII], favorable a la
murtra “conreada”. Plini i Dioscòrides van catalogar diversos usos medicinals de la murtra (Jashemski et al., 2002; Segura et Torres, 2009): planta i
fruit: estíptica (astringent / antidiarreica); fruit verd
i sec menjat: s’administrava als hemòptics (hemoptisi); suc de murtons verds exprimits: calma l’estómac i és diürètic; amb vi, contra picades de taràntula
i escorpí; antiinflamatori ocular (aplicat amb cataplasma i fístules lacrimals). El vi del fruit exprimit,
una mica cuit, i pres abans, evita l’embriaguesa del
vi normal i era considerat “un vi que no emborratxa” [Plini HN XXIII 159] i també tenia aplicació
com a desinfectant de ptiriasi, fent una instil·lació

en les orelles supurants. Finalment, l’oli de murtra
es tenia per cicatritzant i astringent [Diosc. I 39; Plini
NH XXIII 87].
Mostres arqueològiques
A part de la mostra de La Fonollera, tota la
resta de registres de murtra (Taula 1) són elements
iconogràfics d’origen colonial oriental (grec), puix
que tampoc se n’ha pogut identificar cap d’origen
local. N’hi ha cinc de més segurs.
Així, trobem una representació força evocadora de murtra en un fragment de copa àtica de figures vermelles (MYco 3, provinent d’Empúries,
datat del s.V aC i estudiat per Miró, 2006, núm. 672)
que conserva la representació d’un personatge femení assegut, amb una corona de murtra a la mà en
una escena de gineceu (Fig. 3e); en aquestes escenes
són típiques les garlandes i corones florals (Miró,
l.c.). La corona que es retira del cap i que es manté
amb la mà de la dona assenyala el potencial semàntic
dels brots, branques i corones de murta quan es representen trencades o doblegades cap per avall, per
tal de significar, com a hipòtesi provisional, la fragilitat o la precarietat d’un enllaç amorós (KunzeGötte, 2006).
Una segona imatge de Myrtus (MYco 6, Fig.
3a-c) prové d’un fragment antic (550-500 aC) de
kylix àtic de figures negres (de tipus oftàlmic) procedent també d’Empúries, amb una escena dionisíaca on un personatge masculí que sosté un
kantaros duu posada una corona floral i està envoltat per un emparrat d’una enfiladissa. La corona del
cap del déu es pot identificar com de murtra per les
fulles oposades, amb àpex agut i pedicels llargs de
fructificació axil·lar, mentre que les branques enfiladisses i irradiants (d’heura, Hedera helix) omplen
l’espai al voltant del personatge, com a recurs decoratiu ben conegut de les escenes dionisíaques
(Blanché, 2016; 2019 b).
Alguns artistes es van esforçar per dibuixar
amb precisió els contorns de murtra en bandes decoratives, incloses les restes apicals del calze en els
fruits de Myrtus, com les que es poden veure (Fig. 3h)
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en un skyphos de figures roges (MYco 7) procedent
de la ibèrica Ullastret propera al port comercial
d’Emporion o en la corona de murta amb baies conservada en un oinochoe atenès (Beazley Archive VN
9033423). Diverses peces i fragments de forma (escif
sobrepintat), datació (s. V aC) i decoració (banda de
garlanda de murtra amb fruits coronats per restes del
calze) molt similars han estat documentats entre els
materials d’importació del jaciment de Cancho
Roano - Zalamea de la Serena (Badajoz) (CIG 47204723 i 4726, Cabrera & Aquilué, 2008).
Per analogia, cinc altres fragments de recipients ceràmics que només conserven representada
una part del contorn de la planta, formant part de
garlandes o sanefes, han pogut ser atribuïts, tot i que
amb certa precaució, a Myrtus communis. Entre
aquests, dos de provinents de Illiberis (Elna, al Rosselló): un, format per dues parts d’un skyphos àtic
de ceràmica sobrepintada amb garlanda de murtra
que mostra fragments de quatre fulles, oposades, de
base arrodonida i àpex acuminat i cinc fruits llargament pedunculats, tres dels quals duen un petit
apèndix simple assimilable a les dents del calze (MY
co 11) i un altre, que és una vora de plat àtic, també
de ceràmica sobrepintada amb una garlanda circular
que mostra quatre fulles, de base arrodonida i àpex
acuminat, agut i dos fruits pedunculats, un dels quals
amb un apèndix bífid que restitueix bé la corona
persistent de dents del calze (MY co 12). Més fragmentaris, encara, dues peces procedents del poblament pre-romà de Tarragona, com a) els d’una vora
d’escif àtica de figures roges, amb decoració d’una
garlanda de murtra de pintura blanca de l’estil de
Saint-Valentin on s’observa l’àpex de fulla aguda i
un fruit pedicel·lat (MYco 2) i b) un fragment apical
de possible fulla de murta, acuminat, també de la
vora d’una copa (escif) àtica de figures vermelles
(MYco 9) i, encara, un altre, conegut per un dibuix
antic, que pertany a la mateixa tipologia de recipient
ceràmic, conté la iconografia d’un fragment de fruit
pedicel·lat, amb corona apical possiblement de murtra, d’atribució més insegura, originari de Solsona
(MYco 10). Tots tres són importacions d’origen grec,
datades dels s. V-IV aC.
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Altres identificacions atribuïdes a la murtra per
registres de les bases de dades són força menys clares. D’aquestes, descartaríem, per ara, les representades en dos alabastres emporitans del s. V aC, de
figures negres: i) escena amb una sirena, aulós i
tomba, amb una curta branca amb fulles linears indexada com a murtra, molt simplificada, que proporciona una identificació massa insegura (Beazley
Archive, MYco 4) i també, ii) una branca identificada
com de murtra, amb fulles linears esquemàtiques al
costat d’una òliba o mussol (Iberia Graeca, MYco 5)
que fa dubtosa l’atribució a M. communis per la morfologia vegetal (en lloc de l’olivera Olea europaea,
també de fulles oposades) i pel context significatiu
(en ser l’òliba una de les formes de representació de
la deessa Atena, com hom pot verificar en diverses
mostres numismàtiques i ceràmiques emporitanes i
de tot el món grec, especialment d’Atenes, cf.
Blanché, 2019b).
La funció iconogràfica de la murtra com a atribut, símbol i ornament dels vasos àtics dels períodes
arcaic i clàssic és revisada per Kunze-Götte (2006).
Aquesta especialista adverteix que la murtra sovint
està mal identificada, principalment perquè els artistes antics en general no van buscar realment una versemblança naturalista i, segons la seva opinió, és de
primera importància cercar amb cura els elements
fonamentals de la seva representació pictòrica, com
ara la forma de les fulles (sovint confoses amb les de
llorer o d’olivera, cf. Figs. 3f-g i Fig. 4) i de les baies
(tenint en compte els esforços dels pintors de gerres
i copes per fer que la murtra pogués ser reconeguda
amb unes quantes pinzellades rudimentàries que
suggereixin les dents del calze persistents sobre el
fruit, resultat de l’ovari ínfer, a l’extrem de pedicels
axil·lars, sovint més llargs que les fulles, Figs. 1, 2 i 3d).
La identificació s’ha de complementar amb el paper
semàntic de la murtra en els diversos contextos iconogràfics. Com ja hem vist i confirmen diversos autors (Rhizopoulou, 2004; Jashemski et al., 2006;
Kunze-Götte, 2006) la murtra era una de les plantes
més utilitzades per a les corones florals i el seu ús
abastava una àmplia diversitat de ritus públics o privats, cerimònies cíviques, sacrificis, etc.

Figura 3 - Iconografia de Myrtus communis L. en registres del projecte FCA. a-c: MYco6. Copa àtica de tipus oftàlmic amb ull apotropaic
i escena dionisíaca (Empúries). a) visió general, b) personatge central coronat, c) detall de la corona, de trets senzills. d: de trets més detallats (Kunze-Götze, 2006). e: MYco3. Fragment de copa àtica de peu baix amb escena de gineceu amb personatge femení amb corona
de murtra a la mà (Empúries). f-g: Sanefes decoratives de llorer Laurus nobilis del coll de cràters àtics de figures vermelles d’Empúries
(s. IV aC, MAC-E). e) sense fruit, orientat a la dreta; amb botons florals o fruits, orientat a l’esquerra (Blanché 2019b). h: MYco7. Copa
àtica amb sanefa de fulles de murtra curtament peciolades i fruits, algun amb excrescència (possibles restes del calze) (Ullastret).

Llenguatge iconogràfic de les corones de murtra
Les il·lustracions dels vasos antics estudiats assenyalen o subratllen un missatge específic, com a emblema o com a marc ornamental, perfectament
comprensible per a la societat del seu temps. Per al cas
de la murtra, la significació característica es relaciona
amb Apol·lo, Afrodita o amb rituals funeraris (KunzeGötte, 2006). Malgrat les dificultats ja esmentades per
a identificar les garlandes o corones de murtra amb

total seguretat, queda clar que la seva representació
era molt més rara en ceràmica que no pas la d’olivera
o la de llorer (el nombre de registres de corones o garlandes d’aquestes dues espècies a la base de dades de
FCA en construcció també és molt més gran, unes deu
vegades més, Blanché ined.). Així, quan es reprodueix
la murtra en un artefacte, no hi ha dubte que es tracta
d’una elecció acurada i precisa del motiu, associada a
la comprensió social del significat (així ho testimonien
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Figura 4 - Perfil de les fulles d’espècies botàniques representades
en garlandes, corones o bandes decoratives en la iconografia grega
clàssica. a) murtra (Myrtus communis L.); b) olivera (Olea europaea L.); c) llorer (Laurus nobilis L.).

les troballes de murtra en ceràmica, pintura, bronze o
mosaic de Pompeia (Jashemski et al., 2002) o les que
es mostren a la Fig. 5.
Myrtus communis, com a element vegetal viu,
formava part de la sacralització dels boscos i jardins
dels mons grec, etrusc i romà. Així, en temps antic, la
murtra ja es trobava al primer jardí funerari conegut
del món grec, com consta en una inscripció a l’illa de
Cos del s. IV aC i també es reconeix entre els vegetals
figurats a les tombes etrusques de Tarquínia, amb
una arquitectura recoberta per vegetació que recordaria el caràcter diví (Apol·lo, Afrodita) dels bosquets que cobrien els túmuls funeraris (Trochet et
Daumon-Marx, 2014). I així s’estengué als jardins sacres, reials i funeraris de la tradició hel·lènica i romana. La seva funció ornamental és especialment
detallada a la Història Natural de Plini, que descriu
la murtra entre les topiariae, i és reconeguda com a
essencial en un jardí romà i així ha estat documentada als jardins de Roma o de Pompeia (Grimal,
2008; Jashemski et al., 2002; 2018).
Un dels usos més ben documentats de la murtra
a l’època clàssica és la confecció de garlandes, coro-
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nes florals i d’altres ornaments (Fig. 5). Plini mateix
s’hi refereix diverses vegades a la Història Natural i
sobretot la primera part del llibre XXI, on tracta de
la “natura de les flors i plantes per a corones”. La
composició i la significació d’aquests elements i el
seu ús podien arribar a estar codificats de manera
molt estricta, fins i tot en l’àmbit militar (des de la
identitat olfactiva de legions i regiments, fins a la reglamentació precisa de les ocasions d’obligació de
dur la garlanda o la corona floral per a la celebració
de triomfs, amb el corresponent règim de sancions en
cas d’incompliment, cf. Faure, 2012). La corona de
murtra (corona ovalis) havia de cenyir el cap dels generals que celebraven una ovació (ovatio), coronació
amb entrada a peu, per a victòries menors o sense
sang, sota l’advocació de Venus (és a dir, d’Afrodita)
[T. Livi II 16.1], i també un triomf (triumphus) encara
que era principalment el llorer el que estava assignat
als triomfs de les grans victòries, on la coronació distingia l’entrada amb carro (biga) i guarniment amb
llorer, dedicat a Mart [Plini, NH. XV 125-126] (Jashemski et al., 2002). Amb el temps, la garlanda floral
esdevindria perfectament aclimatada a Roma, tractada pels artistes amb una nova magnificència, passant a la decoració de cases i jardins, més enllà de les
significacions tradicionals (Grimal, 2008) com ara als
rituals de les Veneralia (festes dedicades a Venus, on
es banyaven estàtues de la deessa cenyida amb corona de murtra).
Tornant al període de la colonització grega, del
qual provenen els nostres registres ceràmics, es constata que, en context matrimonial o fúnebre, la murtra
estava estretament relacionada amb Afrodita i el seu
culte (Kunze-Götte, 2006) tot i que les corones de
murta també són usades per diverses divinitats en diferents ocasions. El més habitual és que simbolitzin
l’eficàcia explícita o implícita del poder d’Afrodita.
Kunze-Götte (l.c.) identifica específicament l’ús ornamental de murtra en vasos que representen el casament de Dionysos amb Ariadna, cosa que
suggereix una possible explicació de la corona de
murtra a la copa oftàlmica emporitana (MYco 6, Fig.
3a-c). En general, es considerava que la murtra afavoria i reforçava l’Amor i, per tant, era el símbol dels
amants i dels seus poetes.

Figura 5 - Usos iconogràfics en materials arqueològics de garlandes de Myrtus communis L - a) Lutròfor de figures vermelles. Núvia a
punt d’obrir la caixa nupcial, visita d’Eros mentre una altra núvia (Afrodita) es renta i es perfuma. Dues corones. 415-410 aC. EAM A
16280 (Museu Arqueològic Nacional, Atenes). b) Corona funerària de murtra en flor, d’or. Tombes reials (Basilikoi Taphoi), s. IV aC
(Vergina). c-d: corona de filferro i làmina de bronze / ivori que representa fulles i fruits de murtra. Santuari de Kommos (Creta), s. I aC
(Museu Arqueològic d’Heraklion ). e) Relleu votiu de marbre del Pentèlic. Atleta coronat amb perforacions al voltant del cap. Súnion,
c. 460 aC. EAM 3344 (Museu Arqueològic Nacional, Atenes). f) Disc de marbre – oscillum. Detall de corona de murtra al voltant d’un
sàtir que carrega raïm. Provinença desconeguda, 29 aC – 14 dC. EAM 3635 (Museu Arqueològic Nacional, Atenes). g) Part de l’himation
de marbre de l’estàtua de Despina, amb diverses figures en relleu (animals, estol marí) i branques de murtra a la vora (detall). Licosoura,
Arcàdia, s. II aC. EAM 1737 (Museu Arqueològic Nacional, Atenes).
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L’estudi del simbolisme de la iconografia d’una
espècie botànica particular també ha de tenir en
compte una possible evolució semiòtica al llarg del
temps. Així, la predilecció per les figures d’Apol·lo
amb garlandes i corones de murtra (Fig. 3d) reflecteix la tendència política pro-dèlica d’Atenes en determinats períodes. El clima polític antidèlfic permet
narracions visuals del conflicte en què el déu va ser
privat no només del trípode -l’instrument indispensable de l’endevinació- sinó també del llorer, el seu
atribut estàndard de Delfos, substituït aleshores per
la murtra. Després de la desaparició de les corones
de llorer, les corones de Myrtus es van continuar utilitzant com a significants visuals del caràcter dèlic del
déu, originari de Delos (Kunze-Götte, 2006).
Fora del repertori ceràmic, podem esmentar
les corones de murtra d’orfebreria feta amb materials nobles d’una excel·lent factura naturalística,
des de les corones d’or provinents dels aixovars funeraris (com les de la família reial de Vergina, a Macedònia, del s. IV aC, Fig. 5b) fins a les d’altres
materials (per exemple, de filferro, bronze i ivori
com la del santuari de Kommos, a Creta, d’època
hel·lenística, Fig 5c-d). Aquestes corones podien ser
emprades com a ofrenes votives o per guarnir les escultures o estàtues que, lluny de l’aspecte de blanc
marmori que contemplem en l’actualitat, eren pintades, protegides i ungides amb olis sacres (Leka,
2012) i guarnides amb garlandes o corones que s’instal·laven en orificis preparats específicament (Fig.
5e). En realitat, els relleus esculturals de garlandes
(de murtra i d’altres) són força freqüents a tot el
món grec, inclòs l’Egipte ptolemeaic (Grimal, 2008),
i arribarien al període romà (vegeu-ne alguns exemples a la Fig. 5f-g).
La iconografia de la murtra, importada
No s’han detectat, fins ara, materials ni biològics ni arqueològics de murtra del territori estudiat
provinents dels pobles indígenes ni, tampoc, d’època
romana. La totalitat de les (escasses) troballes iconogràfiques de Myrtus communis al nostre territori
fins ara són, doncs, el resultat d’importacions d’artefactes del Mediterrani oriental, de manera que els co-
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lons (i els indígenes) actuaren com a mers consumidors tant de les formes com dels temes il·lustrats a
les ceràmiques àtiques, tal com havíem conclòs en estudiar la fitoiconografia colonial de Rhode i d’Emporion (Blanché, 2019b).
Els ceramistes del barri del Keramicos d’Atenes
simplement produïen vasos amb formes del gust dels
consumidors ibèrics de les costes occidentals i, tot i
que encara tenim un coneixement limitat de les rutes
de distribució/redistribució, hom assumeix que eren
formes fàcilment apilables i transportables en el carregament dels vaixells (Adroher & Rouillard, 2017).
A més de la forma, la decoració o la iconografia dels
nostres registres, són també d’origen, gust, format i
imaginari grecs. Els consumidors locals no els dissenyaren en absolut, sinó que simplement adquiriren la
selecció feta per mercaders o intermediaris, ni tan sols
pels productors (Adroher & Rouillard, l.c.). Fins i tot,
alguns recipients haurien estat creats gairebé exclusivament per a l’exportació als mercats fora d’Atenes
i de Grècia, amb il·lustracions de la mitologia, la religió, les arts, l’esport, la vida quotidiana o la flora de
Grècia, pintades a les parets (Avramidou, 2011).
El catàleg de les espècies vegetals representades en aquestes importacions, al llarg dels s. VI-III
aC principalment, és, doncs, diferent i divergent de la
iconografia contemporània, de l’imaginari col·lectiu
i de la flora coneguda (Mata et al. 2010) de la població ibèrica indígena. Les representacions amb escenes de gineceu, on la murtra juga un paper destacat,
són una minoria, fins i tot a les zones amb més influencia grega, com ara a Emporion i la propera Ullastret ibèrica (Aquilué et al., 2017).
La resta d’atribucions que fem a Myrtus communis són il·lustracions simplificades de bandes decoratives. De fet, durant els segles V-IV aC, els
tallers de l’Àtica també produïen artefactes amb ornamentació decorativa, que es classifiquen generalment com a “Saint Valentin” o sobrepintats.
Desenes de skyphos o de kantaros d’origen en el comerç grec mostren bandes, corones i garlandes
d’heura, llorer, olivera o murtra, soles o combinades,
de vegades amb morfologia força detallada, d’altres
molt esquemàtiques o d’interpretació dubtosa

(Blanché, 2019b). Els nostres exemplars de murtra
segueixen aquest esquema decoratiu i devien formar part de vaixelles de luxe d’importació emprades
pels colons o els membres destacats de les comunitats indígenes.
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