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OBJECTIU

Resum 
El present treball té com objectiu l’estudi de les representacions iconogràfiques de la religió mistèrica 

Mitraica a l’alt imperi romà. La manca de testimonis escrits de la religió mistèrica ha convertit la iconografia 

de les seves representacions en una font d’informació principal per al seu coneixement.  

Les representacions del Déu Mitra és divideixen principalment en tres tipologies: La representació del 

naixement del Déu, la representació de Mitra “transitus” i la representació de Mitra “tauroktonos”. Les 

representacions de les tres tipologies, tant en relleu, pintura o escultura segueixen sovint el mateix esquema, 

amb petites variacions com introducció d’elements iconogràfics o la supressió d’aquests.  

A continuació disposo comparar una selecció de representacions de Mitra “tauroktonos” en pintura, 

relleu i escultura per intentar determinar quins són els motius iconogràfics més destacats, per poder 

considerar-ne una possible relació entre la rellevància d’aquests segons el seu simbolisme i l’estil artístic 

emprat per la representació.  

__________________________ 

Abstract 
The objective of  this work is to study the iconographic representations of  the Mithraic mystery religion 

of  the ancient Roman Empire. The lack of  written testimonies of  the mystery religion has turned the 

iconography of  their representations into a source of  basic information for their knowledge. 

The representations of  the Mithra God are divided mainly into three typologies: The representation of  

the birth of  God, the representation of  Mithra "Transitus" and the representation of  Mithra "tauroktonos". 

The representations of  the three typologie in relief, painting or sculpture often follow the same scheme, with 

small variations as introduction of  iconographic elements or the suppression of  these.   

My purpose is to compare a selection of  representations of  Mitra “tauroktonos” in relief, painting and 

sculpture to try to determine which are the most prominent iconographic motifs, to be able to consider a 

possible relation between the relevance of  these according to their symbolism and the artistic style used for 

representation. 

TREBALL DE FINAL DE GRAU �5



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

METODOLOGIA

La metodologia seguida ha consistit en la recopilació i cerca d’informació en estudis realitzats sobre 

Mitra, que tracten sobre la història i evolució del culte, la pràctica cultual, el seu funcionament i sobretot la 

seva representació iconogràfica. El treball l’he estructurat en dos blocs, el primer dedicat a la part històrica i 

el segon dedicat a la part iconogràfica. 

El bloc dedicat a la història i l’evolució del culte se subdivideix en dos apartats diferents: El primer està 

dedicat a la història i desenvolupament del culte a Mitra. Aquesta es tracta de la part més sintètica del 

treball, fruit del recull d’informació amb l'objectiu de presentar una visió esquemàtica i general. L’apartat 

recull l’evolució de Mitra des del primer testimoni del déu fins a la seva representació escultòrica al mont de 

Nermut Dagî, mostrant el pas del déu en diverses religions i èpoques històriques diverses. El segon apartat 

del primer bloc està dedicat a la definició del culte mistèric que arribà a l’Imperi Romà: La seva introducció 

a Roma, el relat mític, la pràctica cultual, l’espai de culte i la seva estructuració i desenvolupament. 

El bloc dedicat a la iconografia i a l’anàlisi de Mitra Tauroktonos es subdivideix en dos apartats, el 
primer està dedicat a la representació de la tauroctonia, així com en el seu origen, els motius iconogràfics 
representats i les dues corrents interpretatives sobre la representació de l’escena.  

Seguidament el segon apartat desenvolupa la comparació de les representacions de Mitra Tauroktonos 
segons la tècnica artística emprada (escultura, fresc o relleu), mostrant tres representacions de cada una de les 
tipologies, fent especial atenció a cada element representat en l’escena.  L’objectiu de la comparació dels tres 
frescos,  els tres relleus i les tres escultures és determinar quins són els motius iconogràfics més destacats, per 
poder considerar-ne una possible relació de la representació d’aquests amb el significat del missatge que 
amaga la representació emblemàtica del culte mistèric.  

Pel que fa a la recopilació d’imatges aquestes les he extret d’alguns dels documents mencionats a la 

bibliografia i també de la col·lecció Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae 

(CIMRM). Aquesta és una una col·lecció d’inscripcions i monuments que fan referència a Mitras,  va ser 

publicada per Martin Vermaseren i publicat a l'Haia per Martinus Nijhoff  en dos volums, un el primer el  

1956 i el darrer el 1960. Es tracta del manual de referència estàndard de l’art mitraic. 
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INTRODUCCIÓ MITRAISME

EL PRIMER TESTIMONI 
La primera referència coneguda del déu fou trobada l’any 1907 en una tauleta d’argila a   Bogazköy 

(Turquia) del nord de l'altiplà de Anatòlia. La tauleta datada entorn el 1380-1350a.C d’origen hittita, escrita 

en cuneïforme, conté el tractat de pau entre el rei Mattiwaza i el rei hittita Suppililuima, i com a testimonis 

d’aquest acord consten els deus principals del panteó de Mitanni: Varuna, Mitra, Indra i els deus Nastya:  

“En el país de Mitanni (un duplicado) ha sido depositado ante Tessub, el señor del 

Kurinnu de Kahat. En intervalos regulares será leída en presencia del rey del país de Mitanni 

y en presencia de los hijos del país de Hurri. (...) en la conclusión de este tratado hemos 

llamado a reunirse a los dioses de las partes contratantes, que han estado presentes para 

escuchar y servir como testigos. (…).   

Tessub, el Señor de los Cielos y la Tierra, Kusuh y Simigi, el Dios Lunar de Harrán de los 

cielos y la tierra, Tessub, señor del kurinnu de Kahat, el de Gurta, Tessub señor de Uhusuman, Ea-

sharru señor de la sabiduría, Anu y Antu, Ellil y Ninlil, los dioses gemelos Mitra y Urwana, Indar, 
los dioses Nassatiyana, Ellat, Tessub señor de Wassuknni (...) las montañas y los ríos, los dioses de 

los cielos y los dioses de la tierra: en la conclusión de los términos de este tratado han estado 

presentes, lo han oído y han servido como testigos. Si tú, Mattiwaza, el príncipe, y vosotros los 

hijos del país de Hurri no cumplís los términos de este tratado, quieran los dioses, señores del 

juramento, aniquilaros a ti Mattiwaza y a vosotros los hombres de Hurri junto con vuestro 

país, vuestras esposas y todo lo que tenéis. (...) Estos dioses de las partes contratantes quieran 

llevar miseria y pobreza sobre vosotros. Quieran derrumbar tu trono, Mattiwaza. Quieran los 

juramentos  prestados en presencia de estos dioses romperos como carrizos, ati, Mattiwaza, 

junto con tu país. Y que aunque busques incesantemente la paz para tu país, quieran que no 

te sea concedida en media de las gentes de Hurri. Quieran que  la tierra te seafría y que 

tefalte lugar donde dormir.  
Si (en otro caso) tú, Mattiwaza, el príncipe, y (vosotros), los hurritas cumplís este tratado y 

estos juramentos, quieran estos dioses protegeros a ti, Mattiwaza, junto con tu esposa, la hija 

del país de Hatti, sus hijos y los hijos de sus hijos, y también (a vosotros) los hurritas, junto con 

vuestras esposas, vuestro hijos y los hijos de vuestros hijos y junto con vuestro país. Quieran 

que el país de Mitanni vuelva al lugar que ocupó antes, quieran que prospere y se extienda. 

Quieran que tú, Mattiwaza, tus hijos y los hijos de tus hijos (nacidos) de la hija del Gran Rey 

del país de Hatti, y (vosotros), los hurritas, ejerzáis la realeza por siempre. Quieran que el 

trono de tu padre persista, quieran que el país de Mitanni prevalezca.” 

Méndez, I. C. (2005): 3 

Aquest testimoni de caràcter eminentment polític, mostra unes referències religioses que permeten situar 

l’origen de Mitra al s.XIV a.C. com un déu indo-ari.  

TREBALL DE FINAL DE GRAU �7



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

La llista de déus que es mencionen en el tractat procedeixen de religions diverses, hittites, hurrites, 

semites, etc; dels quals  Mitra, Varuna, Indra i els bessons Nassatiyana, mostren una relació directe amb el 

panteó vèdic i iranià posterior. Mitra apareix juntament amb les altres divinitats com a testimoni i vetllador 

del pacte o tractat d’amistat, atribució que tot i que en aquest context sigui compartida per totes les divinitats 

presents. L’atribució com a protector de pactes i de l’amistat resultatà un element primordial en el culte 

posterior a Mitra, juntament amb altres ja que també se’l cità com a déu de la fertilitat, guia de les ànimes, 

de la quotidianitat i protector dels soldats. També resulta interessant destacar que el primer testimoni que 

conservem del déu sigui en un pacte entre reis, doncs en contextos molt posteriors Mitra també resultarà un 

déu important per la reialesa. 

 Quines eren doncs les funcions originals del déu? Amb pocs testimonis escrits conservats de l’època 

primigènia del culte, l’única manera d’inquirir les atribucions de la deïtat és a través de l’etimologia. 

QÜESTIÓ ETIMOLÒGICA

L’etimologia i la reconstrucció lingüística pot ser una eina molt útil per conèixer l’origen i les funcions 

més primigenies de Mitra, “Etymology, if  correct, can give information on the oldest conception of  a god, 

but this is neither necessary synchronically dominate, nor exclusive” (Mastrocinque, A. (2017): p.46). És a dir, 

l’etimologia del mot pot proporcionar-nos informació sobre la concepció més antiga d’aquest, encara que 

posteriorment el mateix nom del déu adquirís conceptes i idees més complexes.  

En el cas de Mitra però, l’absència de testimonis anteriors a les societats vèdica i iraniana, dificulta 

l’anàlisi del significat més primigeni del nom. L’origen etimològic de la divinitat deriva del proto-indo-iraní 

mitra, l’arrel “mi-” que significa “unir” o “intercanviar” amb el sufix “-tra” que significa “instrument”  o 

“causar”, per tant el significat del nom es podria comprendre com allò que causa la unió.Existeixen diverses 

interpretacions sobre l’etimologia, seguint les investigacions d’Israel Campos Mendez em disposo a exposar 

els estudis més destacats sobre l’etimologia del nom Mitra [Méndez, I. C. (2005): p.23]. 
 Windischmann en la seva investigació “Una contribució als mites d’Orient” del 1857 interpretà el 

significat etimològic de Mitra des del significat del mot en sànscrit, en el que mitra significa “amic”. Partint 

d’aquest significat determinà que la funció del déu era la de mediador de les relacions humanes. 

Hillebrant en la seva publicació "Varuna und Mitra, ein Beitrag Zur Exegese des Veda” 1877 i 

Oldenberg Oldenberg en "Die "Religion des Veda," el 1894, no creien en la qüestió etimològica per 

comprendre les atribucions primigènies del déu, ja que defensaven que el poder protector de la deïtat 

provenia del caràcter solar. 

Meillet en canvi,  l’any 1907 en Le dieu indo-iranien Mitra proposà “La teoria del contracte”, la qual 

interpretava l’etimologia del nom del deu: com la combinació de les paraules intercanvi (Mi-) i instrument (-

tra), mot que en avèstic significa “contracte”. Meillet doncs determinà Mitra com la divinitat dels contractes. 

TREBALL DE FINAL DE GRAU �8



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

Gray, el 1929 publicà “The Foundations oflranian Religions” en la que atribuïa el significat etimològic 

de la mitra com a “mediació”, és a dir, "Mediador" del día (el sol) o de las relacions entre els humans. Lentz, 

el 1970 en el seu estudi "The 'social Functions' of  the Old Iranian Mithra” proposava una visió partint de la 

idea de Gray, mitra com a mediador però en com a mediador dels homes religiosos, que actuen amb la veritat 

i amb respecte cap als demés.  

Les darreres teories referents a la qüestió etimològica sobre Mitra són de P. Thieme i  G. Bonfante en 

“The Name of  Mithra” del 1978. Ambdós basen l’anàlisi en la paraula mitra en sànscrit, el que significa 

“contracte”. Defensen doncs, que si la paraula ària mitra segueix mantenint el significat de “tractat” o 

“contracte” realment l’atribució més primigènia de la divinitat era com a protector dels tractats, contractes o 

juraments. Thieme, manifesta però que la comprensió de la praula mitra  com a concepte d’amistat, com la 

que apareix al Rig Veda, aquest ha de ser comprès com a una amistat referent a un pacte, a diferència d’una 

amistat entre iguals, ja que la paraula per denominar aquest concepte seria sakha. 
Podem veure doncs com encara que al primer testimoni que conservem de Mitra aquest actuï com a 

protector dels juraments, etimològicament se li han atribuït diverses aptituds, com a protector de les relacions 

humanes, com a mediador, com a protector de les amistats, etc. Veiem doncs, seria una idea errònia, intentar 

trobar un significat exacte etimològic per definir quina era la funció primigènia de Mitra.  

EL DÉU MITRA I ELS ORÍGENS DEL CULTE 
El problema en l’estudi de la religió mistèrica del mitraisme és la falta de testimonis escrits que 

han arribat als nostres dies. El motiu principal de la manca de fonts es la pròpia condició de la 
religió mistèrica com a tal, la qual tan sols proporcionava coneixement de les pràctiques i creences 

religioses als seus iniciats. Tan sols existeixen alguns textos que parlen de Mitra en el context religiós 

oriental, textos que trobem en  en l’Avesta  persa i en el Veda  hindú. 1 2

 Conjunt de llibres sagrats del zoroastrisme que constitueixen encara les escriptures i el ritual dels parsis. L’obra 1

primitiva devia ésser destruïda en temps d’Alexandre el Gran. A base dels fragments salvats i d’altres de reconstruïts de 
memòria, els sacerdots dels s.III-IV recompongueren un cànon de 21 llibres, conservat només en part. L’actual Avesta 
es divideix en 5 parts: Yasna (sacrificis), llibre litúrgic, la part més important del qual és constituïda pels Gāthā (sermons 
en vers) probablement de Zaratustra, els elements més antics dels Avesta; Visprat , invocacions litúrgiques, recitades a les 
festes; Yasht , cants de lloança en honor de la divinitat; Vendidad , sèrie de prescripcions per a mantenir la puresa ritual; i 
Khorda Avesta , breu extracte de l’Avesta, emprat com a llibre de pregària pels fidels. El llibre era escrit en avèstic (antic 
irànic), però la llengua havia deixat d’ésser viva des del s IV aC aproximadament. Els texts començaren a ésser traduïts i 
comentats en pahlavi (irànic mitjà) a partir del s III dC.   - preguntar com citar - 

 El Veda són textos sànscrits antics de l’hinduisme originaris de l'antiga Índia, que formen part de la sruti ("revelació") 2

que són a l'origen del vedisme, religió mare de l’hinduisme. Escrits en sànscrit vèdic, els textos constitueixen el testimoni 
més antiga de la literatura sànscrita i les escriptures més antigues de l'hinduisme. Els hindús consideren que el Veda és 
apauruṣeya, que significa "no d'un home, sobrehumà" i "impersonal, sense autor”.La tradició els considera el 
"coneixement revelat" i existents des de sempre i per sempre. Els vedes són creats per poetes vidents (kavi) fruit de les 
seves experiències espirituals. Tradicionalment s'han considerat com a revelacions de saviesa. La part més antiga, és el 
Rig-Veda. 
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L’escriptor belga Franz Cumont, al seu estudi sobre Mitra Textes et monuments Figures relatifs aux mystères de 
Mithra  publicat a finals del s.XIX situa l'origen del mitraisme a l'antiga Pèrsia Aquemènida (en l'actual Iran), 3

quan els avantpassats del poble persa i l’hindú estaven units [Cumont, F. V. M. (1956)]. Actualment encara es 

considera que l’origen de la divinitat es trova a Mitanni, on Mitra fou un deu venerat per les poblacions 
àries més antigues de la zona indo-iraniana, en poblacions semi-nòmades que habitaven en un hàbitat 

dispers i s’organitzaven entorn una societat patrilineal . El moviment d’aquestes poblacions cap al sud del 4

continent asiàtic provocà una mena de bifurcació, les tribus travessaren  la regió d’Armènia fins a la zona del 

l’Índia i establiren contacte amb diverses poblacions mesopotàmiques i semites. D’aquesta manera el déu fou 

adorat en dues cultures independents però amb un mateix origen, el Mitra a l’Índia i el Mitra a Pèrsia. Per 

aquest motiu, no coneixem l’origen exacte del deu Mitra, però tenim la certesa de la presència d’aquestes 

tradicions primitives en les escriptures sagrades pre-zoroastrianes de  l’Avesta persa i en el Veda hindú [Diego, 

C. (2007)].  

MITRA AL RIG VEDA

Els primers testimonis escrits que tenim d'aquest déu apareixen en el llibre sagrat hindú, el Rig Veda.  En 

aquest, Mitra és un dels set fills de la deessa Aditi  i sempre apareix juntament amb el seu germà bessó 5

Varuna ; tots dos són considerats Ādityas, o deïtats relacionades amb el Sol (la seva connexió és tan propera 6

que es relacionen freqüentment en el compost Mitra-Varuna) i són protectors de l'ordre just de rta . Mitra i 7

Varuna es consideraren com una parella complementària, Mitra simbolitzava la lluminositat i la claredat 

mentre que Varuna simbolitzava l’obscuritat, però ambdós eren les deïtats del cel i la terra. Podríem dir que 

en aquest moment Mitra no tenia cap tipus de representació iconogràfica, sinó que aquest s’interpretava en 

la literatura vèdica com un  déu de la llum defensor de la veritat, el cel i la terra, dels contractes, la justícia i 

també com a protector de la salut [Handrés Hurtado, G. (2005): 273].   

 S’organitzaven segons les classes socials (nobles, sacerdots-poetes i el poble) i clans (gotra) i tribus per caps (rajan)4

 Aditi és, dins del vedisme, la deessa-mare. Representa el concepte de l'origen primordial, de l'expansió infinita 5

creadora de totes les coses.

 Varuna és un dels déus més importants del panteó hindú, conegut des de l'època prevèdica. Segons el vedisme, és el 6

déu suprem que regeix l'ordre còsmic.

  El rta és el principi de l'ordre natural que regula i coordina el funcionament de l’univers. 7
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MITRA AVÈSTIC I MITRA PERSA

En la mitologia iraniana existia un panteó de divinitats, dividides en dos grans grups, havia els déus 

associats a Ahurā-Mazdā, que regnava sobre el món de la llum, i hi havia les potències associades a 

Ahriman, el déu de la foscor. Aquests dos grans grups de divinitats estaven en lluita constant, representant la 

lluita entre el bé i el mal. En aquesta perpètua lluita entre Ahurā-Mazdā i Ahriman, Mitra era la divinitat 

protectora de la justícia, era considerat un déu de llum omnivident i protector de l’ordre còsmic. Se 

l’associava al sol, com una font d’energia i d’amor, era, per tant, un déu al que se li atribuïa la funció de 

vetllar pel benestar, per la moralitat i per la protecció del poble [Diego, C. (2007)].

En la mitologia iraniana, Mitra apareix a l’Avesta. La primera transmissió de l’Avesta fou per via oral i no 

fou fins en època de Dario I el Gran, quan es codificaren els textos religiosos amb l’escriptura cuneïforme. 

Actualment en conservem el testimoni escrit que fou copiat en època sassànida. Mitra prengué importància 

entre els deus medo-perses, moment en que a l’Avesta se’l descriu com a geni de la llum i el sol. Fruit de la 

seva importància al Korda Avesta (“petit Avesta,” un dels tres llibres de la  col·lecció sassànida de l’Avesta,) conté 

les oracions que reciten els fidels, i en aquest hi trobem els cants a Mitra el “Xo Yash” o “Mihr yast” . 8

En persa Merh siginifica amic, veiem doncs com en la mitologia se’l considerava el déu de l’amistat i tot el 

que hi tingués relació com la protecció familiar i a les societats tribals, el reconeixement, la justícia i els 

contractes. En el “Mihr yast” Mitra és presentat com un déu que vetlla pels homes, els seus actes i els 

contractes; és el guia que condueix l’ordre correcte (asha) i també el protector dels atacs. Era considerat déu 

de l’ordre còsmic (per això també se l’associava amb el foc) i també déu de la justícia (en aquest sentit se 

l’associa com a deïtat dels guerrers i se’l representa en un carro de cavalls blancs, amb una llança de plata i 

armadura daurada). Així mateix era considerat déu proveïdor de la fertilitat a les terres àrides i a les dones, 

de forma i manera que no solament era protector, també era proveïdor.  

“… (aquel)de entre los dioses celestiales que primer alcanza el Hara (montañas de Elburz), antes 

que el imperecedero sol, veloz como un caballo; quien presidiento la dorada comitiva, toma posesión 

de las hermosas cumbres y desde allí contempla la morada de los arios (pueblos iranianos) con la 

mirada benevolete” 

(Yast 10, 13) 

Curtis, V. S. (1996): 14 

“… el señor de los extensos prados, protector de la verdad, el de los mil oídos… diez mil ojos… 

que es fuerte, nunca duerme y siempre está despierto.” 

(Yast 10, 7)  

Curtis, V. S. (1996): 14 

 2019. Encyclopaedia Iranica Foundation. Recuperat de adreça URL: http://www.iranicaonline.org/articles/mihr-yasht8

TREBALL DE FINAL DE GRAU �11

http://www.iranicaonline.org/articles/mihr-yasht


NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

Veiem com les atribucions que Mitra presentava al Rig Veda es mantenen de forma similar a l’Avesta, a les 

cites del Mihr Yast, se’l presenta com a déu amb múltiples funcions. És evident doncs que es tractava d’un deu 

polièdric, i tal i com afirma d’Israel Campos Méndez, és impossible intentar individualitzar les 

característiques i atributs del déu. 

“Tratar de hacer una reconstrucción de las características y atribuciones de Mitra de forma 

individualizada, nos llevaría al error metodológio de extraer al dios del contexto e el que recibe cada 

uno de esos atributos y elementos. Resulta muy difícil y artificial lograr el “aislamiento” de esta 

divinidad para  enumerar sus rasgos definitorios, especialmente por que son contadas las ocasiones en 

que Mitra aparece en los textos Védicos ejerciendo un papel individualizado.” 

Méndez, I. C. (2006): 54 

MITRA EN EL ZOROASTRISME

Amb l’arribada del Zoroastrisme, anunciat pel gran profeta persa del s.VI a.C., el  politeisme existent del 

panteó iranià, es transformà en una religió monoteista en la qual Ahura-Mazdā esdevingué l'únic Déu 

suprem. En aquest nou context eminentment monoteista es definiren dos grans grups de deïtats, d'una banda 

un grup de deïtats inferiors associat al déu Ahura Mazda que regnava al món sublim de la llum i per una altra 

les deïtats inferiors associades a Ariman, el déu de la foscor, tots dos en constant lluita. A causa d’aquesta 

“reforma” religiosa, Mithra va quedar a un segon pla i esdevingué un  yazata , una divinitat mediadora que 9

lluita pel bé i per la justícia ( fet que el defereix dels altres déus, que només es preocupaven pel benestar i 

protecció). Com a yazata mantingué totes les seves característiques com a divinitat lumínica, el concepte de 

llum que s’associava a la veritat, i com a mediadora entre el bé i el mal.  

Una altra funció atribuïda a Mitra en el Zoroastrisme fou com a deïtat present en el judici final. En el 

Zoroastrisme, font d'inspiració del Cristianisme, l’Islam s’esperava l’avinguda del Judici final, el qual segons 

les escriptures arribaria després de 4 etapes successives de 3000 anys, moment en que ressuscitarien els morts 

“Frashokereti” i arribara l’últim profeta “Saoshyant” [Méndez, I. C. (2002):30].  En el moment, les ànimes 

acudirien al Pont de Cinvât, on hi hauria els tres Yazatas que jutjarien les ànimes: Sraosha (obediència), Rashnu 
(dret) y Mithra (justícia). Veiem com a Mitra se li atribuí una nova característica amb la reforma Zoroastriana,  

de manera que era un déu protector de la creació, de la justícia, de les relacions dels homes i de la seva vida 

quotidiana i a més com a jutge i conductor de les ànimes fins a les portes del paradís promès per Ahura-
Mazda.  

__________________________________ 

L’evolució i presència de Mitra en les religions orientals és d’allò més rellevant en l’àmbit religiós 

occidental, ja que encara que aquest es desenvolupés com un culte mistèric i adquirís una iconografia 

concreta i pròpia diferent a la forma meso-persa mantenia un gran nombre d’atribucions, simbologies i 

doctrines dels seus orígens. Fou posteriorment en l’època hel·lenística en la que el culte evolucionà i prengué 

un caràcter sincrètic, adoptant noves fórmules i característiques. 

  En el en el zoroastrisme, un Yazata és un membre d'una ordre d'àngels creat per Ahura Mazda per ajudar a mantenir 9

l'ordre mundial i sufocar les forces d'Ahriman i els seus dimonis. Recol·lecten la llum del Sol i l'aboquen a la Terra.
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EL CULTE AL DÉU MITRA EN ÈPOCA HEL·LENÍSTICA

El culte a Mitra es va desenvolupar territorial i temporalment des del subcontinent indi fins a l’Àsia 

menor, fet que comportà una complexa evolució del culte. Durant aquest període el culte Mitraic 

experimentà canvis que el conduïren a assimilar elements propis d’un culte mistèric com el que es 

desenvolupà a Roma, ja que quan els romans entraren adoptaren el culte aquest ja estava molt hel·lenitzat.  

Durant període hel·lenístic, amb les conquestes d’Alexandre Magne al continent asiàtic .  La voluntat del 

rei de Macedònia d’obtenir el suport dels cultes locals el conduïren a l’aplicació de polítiques religioses per 

apropar-se a les noves societats i mostrar-se a elles com un déu sobirà. Aquesta voluntat per apropar-se al 

món oriental va contribuir en el coneixement i adaptació de les les religions i filosofies d'aquests territoris, 

que eren completament diferents de les gregues i contenien un “halo de misteri”. 

 Aquest contacte entre orient i occident comportà la necessitat de traduccions lingüístiques i culturals, un 

procés fruit de la necessitat de comprensió i assimilació del món propis de la cultura grega.  Encara que cal 

mencionar que les relacions entre ambdós cultures no era novetat ja que la penetració de la cultura grega a 

orient era present a la cort des del període aquemènida. 

Amb aquest procès, d’adaptació cultural, el qual s’anomenà interpretatio graeca, les religions s’aproparen i 

els deus provinents d’orient foren adoptats com a nous cultes o assimilats als déus grecs, per exemple, Ahura 

Mazda serà Zeus, Anahita serà Afrodita, Ariman serà Hades, etc; bàsicament es realitzà una visió de les 

noves cultures basada en els arquetips grecs [Méndez, I. C. (2002): 61]. A través d’aquest mecanisme no 

només realitzaren assimilacions sinó que s’obrí la coneixença de nous deus orientals, com es el cas de Mitra, 

que passà a ser la personificació del foc i de la llum i conegut un déu preeminent. El caràcter solar, i els 

atributs relacionats amb el poder de justícia i militar que se li atribuïren al déu conduïren a una correlació 

amb els deus grecs Apol·lo i Helios al s.IV a.C. La correlació entre Mitra i Apol·lo fou especialment 

reforçada posteriorment amb el vincle que s’establí amb les dues divinitats i la reialesa. També s’han trobat 

testimonis en inscripcions funeràries, en les quals s’establia una relació entre Hermes i Mitra; aquesta relació 

segurament sorgí a l’assimilar les funcions d’ambdues deïtats amb el destí de les ànimes. Tanmateix, tot i que 

el déu arribés a ser conegut per la civilització grega aquest no fou adoptat com a culte fins època romana. 

Amb la mort d’Alexandre Magne es produí la fragmentació del seu imperi i en conseqüència 

enfrontament entre els diferents territoris per recuperar el control de les terres que havien estat conquerides. 

Després d’un llarg període de guerres, a finals del s.IV a.C la regió de l’antiga Pèrsia quedà sota el domini de 

l’imperi selèucida, Egipte quedà sota el regne dels Ptolomeus i alguns territoris de l’Àsia menor quedaren 

dividits en petits regnes independents. 
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En el nou Imperi Selèucida Mitra prengué molta rellevància, ja que amb la voluntat de propagar culte i 

devoció al rei  Seleuc I Nicàtor utilitzaren la mateixa estratègia que Alexandre Magne havia utilitzat durant 

la seva conquesta, establir un vincle o relació directe entre la divinitat i el poder com a eina cohesionadora 

en un territori immens i multicultural. Per fer-ho, cercaren la seva identificació i justificació política en els 

deus nacionals dels pobles conquerits, tal i com diguè de Cumont:  

“Whether these royal houses were of  Iranian extraction or not, their supposititious 

descent nevertheless imposed upon them the obligation of  worship ping the gods of  their 

fictitious ancestors. In opposition to the Greek kings of  Pergamon and Antioch, they 

represented the ancient traditions in religion and politics. These princes and the magnates of  

their entourage took a sort of  aristocratic pride in slavishly imitating the ancient masters of  

Asia. While not evincing outspoken hostility to other religions practised in their domains, they 

yet reserved especial favors for the temples of  the Mazdean divinities. Oromazes (Ahura-

Mazda), Omanos (Vohumano), Artagnes (Verethraghna), Anaitis (Anahita), and still others 

received their homage. But Mithra, above all, was the object of  their predilection. The 

monarchs of  these nations cherished for him a devotion that was in some measure personal, 

as the frequency of  the name Mithradates in all their families attests.  

Evidently Mithra had remained for them, as he had been for Artaxerxes and Darius, the 

god that granted monarchs victory, the manifestation and enduring guaranty of  their 

legitimate sights.”  

Cumont, F. V. M. (1956): 12. 

Aquesta eina política no només fou utilitzada per l’Imperi Selèucida sinó que altres regnes semi-

independents i semi-hel·lenitzats com Commagena, Pont, Capadòcia, la regne de Pèrgam, les quals 

reafirmaren la seva independència sota la dinastia atàlida i també volgueren justificar els seus orígens amb la 

tradició aquemènida i per tant amb el déu Mitra. Amb l’adopció de la pràctica religiosa iraniana per part 

dels selèucides o dels regnes semi-hel·lenitzats el culte a Mitra evolucionà en base a noves concepcions 

hel·lenístiques adoptades.  

D’aquesta manera, el culte al déu mitra es revestí d’una intencionalitat política evident, i es controlaren 

les seves formes de culte des del poder polític. Una prova d’aquest fet la trobem en l’ús de noms teòfors  10

entre la població iraniana i la monarquia.  

El testimoni de l’ús de noms teòfors alguns provenen de troballes arqueològiques que corresponen a 

testimonis aïllats, documents, inscripcions i monedes.Un exemple serien les inscripcions aramees trobades en 

les taules elamites on entre els personatges nombrats apareix “Mitrabada”. Hi hagué diversos reis amb noms 

teòfors com els diversos reis del Pont anomenats Mitríades , els quals amb el nom evidenciaven 11

 Un nom teòfor és un nom propi que fa referència a la divinitat. Els noms teòfors pretenien assegurar una protecció 10

especial sobre la persona que duia el nom d’aquella divinitat.

 Mitridates I del Pont 301  aC-265  aC / Mitridates II del Pont 240  aC- 220  aC / Mitridates III del Pont vers 11

220 aC-185 aC / Mitridates IV del Pont 170 aC-150 aC / Mitridates V Evergetes 150 aC -121 aC / Mitridates VI 
Eupator 121 aC-63 aC
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l’importància de la deïtat iraniana; Mitríades IV Eupator 121aC-63aC presentava com a descendent directe 

dels aquemènides, i no només invocava a Mitra sinó que també invocava a Dionís, en algunes monedes del 

seu regnat hi trobem la representació dels dos déus [Sanchis, J., & Teresa, M. (2016): 35].  La confirmació de 

l’ús del nom de Mitra en noms personals permet suposar dues qüestions, el culte al déu de forma constant 

des de l’època aquemènida fins a la fi de l’imperi part i la popularitat d’aquest en la població iraniana, 

transcendint a la reforma zoroastriana que situava a Mitra com a deïtat secundària al panteó d’Ahura-

Mazda [Méndez, I. C. (2002): 36] 

MITRA A NEMRUT DAĞI

Fou en aquest context de veneració a mitra per part de les monarquies com a justificació de poder es 

realitzà una de les primeres representacions de Mitra que han arribat als nostres dies, es tracta del conjunt 

escultòric monumental Nemrut Dağı de Commagena. L’estat independent de Commagena regnat per Antíoc I 

Theos, degut als moviments polítics del darrer segle, tenia un ampli ventall de cultures, fet que conduí al 

monarca a la creació d’un programa religiós dinàstic peculiar, que incloïa no només les deïtats armènies, 

gregues, perses si no també Antíoc i la seva família. Aquest programa religiós hel·lenitzant va ser un intent 

d’Antíoc I per unificar les diverses creences dels súbdits del seu regne multiètnic i assegurar l'autoritat de la 

seva dinastia.  

Fruit d’aquesta política religiosa construí el santuari de Nemrut Dağı, al mont de Nemrut, una zona 

elevada ideal per a la construcció dels “trons de tots els déus”. Aquest seria el seu túmul funerari i el santuari 

on desplegaria el programa iconogràfic, artístic i epigràfic per mostrar-se com un “igual” entre tots els déus 

de les diferents cultures dels seus súbdits. 
La construcció es dugué a terme del  62 aC al 38 aC i el programa es distribuí en tres terrasses, al nord, a 

l'oest i a l’est [Fig. 1], amb  cinc estàtues colossals de 9 metres d’alçària [Fig.2] a les terresses est i oest i una 

entrada monumental a la terrassa nord: La terrassa nord era “l’entrada” del santuari, aquesta presentava 

dues  estàtues colossals d'una àliga i d'un lleó que flanquejaven l’entrada.  A la terrassa occidental [Fig.3] s’hi 

aixecaren les cinc estàtues colossals de 9 metres d’alçària, entre les quals hi trobem la de Mitra. A l’oriental 

[Fig.4] també hi apareixen les 5 estàtues colossals, aquestes però formen part d’un programa més complex, el 

qual consisteix en una escala monumental central que condueix als altars i dues laterals que condueixen les 

escultures colossals. 

A més de les escultures colossals a la terrassa oest hi trobem una filera de relleus [Fig. 5]que representen 

la galeria ancestral del rei amb les divinitats i representacions d’actes rituals. En relleu de la terrassa 

occidental hi trobem la representació de Mitra amb el Rei Antíoc I [Fig. 6]. La imatge es troba a la la 

terrassa oest esculpida estela de gres de 2,3m d’alçada i 1,5m d’ample. A l’esquerra hi el rei Antíoc I, i a la 

dreta la representació del déu que a l’inscripció del relleu s’identifica com a Mitra - Apol·lo - Hèlios.  
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Aquesta equiparació entre els tres déus era fruit de la convivència entre les diferents conviccions religioses 

convivien a Commagene.  Seguint les paraules de Hansman, J.:  

“An inscripction on Antiochus from Nirmund Dagî in eastern turkey claims that he had 

shown piethy toward all gods, Persian and Greek, the two roots of  his ancestry. The 

inscription also attest the earliest detable, explict equation of  the Iranian Mithra with greek 

gods. Similar pairings with gods of  both Greece and Rome are common features of  later 

mithraic inscriprions.” 

Hansman, J. (1977): 161 

A la parella sel’s representa en un acte de dexiosis . Mitra apareix amb una aureola de raigs solars i porta 12

la barret frigi. També llueix una diadema decorada amb figures geomètriques. Duu túnica curta (quitó) de 

mànigues llargues i botes perses. Allarga la seva mà dreta al rei Antíoc I i amb l’esquerra subjecta el barsom 

un instrument ritualístic zoroastre. Se’l representa com un home jove, sense barba i amb els ulls ametllats. 

El rei Antíoc I es representa davant de Mitra allargant-li la mà dreta al déu i amb un ceptre a l’esquerra. 

Duu una tiara característica armenia de 5 puntes i amb un lleó representat al perfil dret. Vesteix una cuirassa 

de cuir i una capa decorada amb sanefes de rombes que emmarquen estrelles de sis punxes. Al cinturó hi 

duu una daga adornada.  

A la terrassa oest [Fig. 3] també hi trobem el conjunt d’escultures colossals de les divinitats principals 

greco-iranianes i el rei Antíoc I. Les escultures, flanquejades per escultures d’àguiles i lleons (missatgers i 

guardians dels déus), estaven disposades d’esquerra a dreta:  Apolo-Mithra, Tyche-Bakht, Zeus-Oromasdes, 

Antíoc I (el qual es s’auto-representava com una deïtat més) y Heracles-Artagnes-Ares. L’escultura de Mitra, 

es troba fragmentada amb el cos separat del cap [Fig. 7]. El cos es troba entronitzat juntament amb les altres 

deïtats i el cap de grans dimensions, característic per la gorra frígia (iconografia pròpia del déu), al voltant de 

la qual hi apareix una diadema de raigs esculpida, element que fa al·lusió al caràcter solar de les tres 

divinitats representades en la mateixa escultura.  

El conjunt escultòric monumental de Nemrut Dağı és l’expressió artística del resultat de la proliferació de 

religions que es visqué a l’Àsia menor des de la fi de l’imperi d’Alexandre Magne i l’esfondrament de l’imperi 

persa que provocà una simbiosi entre déus i enderrocà totes les barreres religioses.  La fase de diàleg i 

d’interpretatio entre les teologies orientals i gregues produí combinacions híbrides notables fet que provocà que 

la competència entre els diferents credos es va fer més intensa. Aquest moment heterogeneïtat religiosa 

derivà a una fase de sincretisme cultual previ al que posteriorment es viuria a l’imperi romà i fou en aquest 

moment de fermentació moral i religiosa el mitraisme va rebre aproximadament la seva forma definitiva. 

 La dexiosi és un terme que fa referència a un element iconogràfic característic de l'antiguitat clàssica, les seves arrels es 12

remunten al període arcaic que tenia un significat i un simbolisme específics. Consistia en la representació de dues 
persones que s'ofereixen la seva mà dreta; el mot prové de dexioomai "donar (algú) a la dreta (mà)" δεξιός, dexios 
"correcte", llatí dextrarum iunctio ‚" unir-se a les mans dreta ".  La representació de la dexiosi entre un déu i un rei 
representava la continuïtat i la protecció del déu al rei.  El motiu iconogràfic  també es va utilitzar en l'art hel·lenístic i 
romà.
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“It was undoubtedly during the period of  moral and religious fermentation provoked by 

the Macedonian conquest that Mithraism received approximately its definitive form. It was 

already thoroughly consolidated when it spread throughout the Roman empire.” 
Cumont, F. V. M. (1956): 13 

La representació de Mitra a Nemrut Dağı és una clau fonamental per comprendre l’evolució del culte a 

Mitra d’est a oest, tal i com ho descriu:  

Rationalizing Mithra’s appearance here has led many to make Commagene a keystone in 

the bridge from east to west, leading to arguments that frequently require some leaps of  faith 

to make their schemes work. 

Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017): 157 
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MITRA A OCCIDENT

LA TRANSFORMACIÓ DEL CULTE A MITRA
A mitjans del s.I a.C., abans d’esdevenir un culte mistèric a l’Imperi Romà el culte a Mitra havia patit un 

procés condicionant en la seva trajectòria. El déu indo-ari del s.XIVa.C. havia passat per una llarga evolució 

teològica, desenvolupant-se temporal i territorialment en zones diverses, primer des d'Àsia Menor i el Pròxim 

Orient cap a Occident fins assolir la forma que va adoptar com a culte mistèric a l’Imperi Romà a finals del 

segle III aC.  

Aquesta fase d’occidentalització del culte, coincidí en un moment d’hibridació i d’interpretatio de múltiples 

teologies orientals i gregues. Aquesta situació teològica provocà que la competència entre els diferents credos 

creant un sincretisme entre elles i fou en aquest context en el que es considera que el culte es definí com a tal. 

Es considera que aquest patí una transformació del culte, en la qual el déu mantingué algunes de les seves 

atribucions primigènies i se n’hi atribuïren de noves. Seguint les paraules de M. T.  Sanchis:  

“Fue un principio divino en épocas helénicas pero, durante el Imperio Romano, se 

produjo la síntesis de todo su pasado ya que paulatinamente se fue enriqueciendo de la 

riqueza cultural y cultual de las tierras por donde había pasado.”  

Sanchis, J., & Teresa, M. (2016): 37 

Tanmateix però aquest procés no fou una ruptura amb el seu origen, ans el contrari, quan aquest es 

desenvolupà dins les fronteres de l'Imperi Romà des principis del s. I d.C. fins a s.III d.C., sempre es mostrà 

condicionat per l’origen oriental, sempre present en la seva liturga, la seva teologia o la seva iconografia.  

RELIGIONS MISTÈRIQUES ANTIGA ROMA
Per comprendre la pràctica del mitraisme a l’antic Imperi Romà cal conèixer el context social i religiós en 

el qual aquest s’establí. Durant el període hel·lenístic hi hagueren importants transformacions socials, el 

període de transició que visqué la societat romana de la república a l’imperi portà implícites una sèrie de 

transformacions de caràcter molt més profund que les merament estructurals. La complexa situació 

econòmica, social i política juntament amb la gran expansió territorial i consolidació de Roma comportà 

l’obertura de la societat romana occidental a noves cultures. 

Durant aquest període d’obertura de l’imperi s’experimentà l’expansió i proliferació de cultes orientals, 

les quals des de finals del s.I d.C. i fins el s.IV d.C. arrelaren arreu de l’imperi. Però quin fou el motiu d’èxit 

d’aquestes noves manifestacions religioses? La  crisi en les creences tradicionals que es visqué a l’imperi des 

del s.I d.C. va produir una important transformació pel que fa a les inquietuds religioses dels individus.  
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Aquesta situació fou en part provocada per la buidor trobada en el ritualisme excessiu i al fet de que els 

propis sacerdots eren membres de l'elit política i que la religió, pública i oficial, no era sinó una part més de 

l'entramat estatal dependent del senat. En paraules de Franz Cumont: 

“The old national religion of  Rome was dead. The great dignitaries still adorned 

themselves with the titles of  augur and quindecimvir, or of  consul and tribune, but those 

archaic prelacies were as devoid of  all real influence upon religion as the republican 

magistracies were powerless in the state.” 

Cumont, F. (2003): 204

Aquesta situació decadent de la religió culminà amb crisi del s.II, en la que la societat ja no trobava en la 

religió tradicional una resposta a les seves inquietuds espirituals, i sobretot, no trobaven una resposta a la por 

escatològica, ja que en la religió tradicional romana la mort es concebia com un final neutre, en el que no hi 

havia un futur millor. 

És en aquesta situació quan, per mitjà dels vehicles de comunicació que s'anaven creant a través de les 

conquestes romanes, els habitants de l'Imperi entren en contacte amb altres cultes i religions, sobretot 

orientals profundament hel·lenitzades. Aquests nous tipus de religions i cultes començaren a proliferar-se i a 

adoptar-se en la societat, coneguts com a “cultes mistèrics”. Tots aquests nous cultes presentaven com a 

element central i comú a totes elles, una oferta religiosa basada en l'esperança d'una salvació o promesa de 

vida eterna i fugien de la concepció tradicional del ritu cívic o domèstic característic de les expressions 

religioses pròpiament romanes. 

Així, entre finals del segle I d.C. i fins ben entrat el segle IV d.C., arrelen arreu de l’imperi aquests tipus 

de manifestacions religioses que els experts han anomenat orientals o mistèriques a causa de la seva 

procedència estrangera i la seva ritualista, més intimista, iniciàtica i bastant tancada als no iniciats. 

El nom “religions mistèriques” deriva del llatí Mysterium, del grec musterion (μυστήρια), que significa 

"secret, ritu o doctrina”, ja que les pràctiques i ritus d’aquestes religions només eren conegudes per els 

iniciats, els anomenats mystes, (paraula que prové de myein, que significa tancar, que fa referència al secret, el 

tancament de "els ulls i la boca”). Degut al secretisme d’aquestes religions, hi ha pocs testimonis que ens 

permetin conèixer aquestes religions i les pràctiques que aquestes realitzaven. 
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Aquestes tingueren un gran èxit a Occident, determinat en gran mesura per l’esperançadora creença en 

el més enllà i per les noves formes d’expressió espiritual molt més íntimes. A més a més, aquestes es 

caracteritzaven per una jerarquització dels iniciats i per l’organització d’aquests misteris, que donaren 

l’oportunitat de viure experiències comunitàries diferents als iniciats, associats en confraries o grups selectes 

amb jerarquies i valors propis.  A més els mystes  trobaven en els cultes ritus en els que  s’arribava a estat 

d’èxtasi, fet que no trobaven a la religió romana. Cumont ho descriu a “The Oriental Religions in Roman 

Paganism”: 

“They attracted men first by the disturbing seductiveness of  their mysteries, where terror 

and hope were evoked in turns, and charmed them by the pomp of  their festivities and the 

magnificence of  their processions. Men were fascinated by the languishing songs and 

intoxicating melodies. Above all these religions taught men how to reach that blissful state in 

which the soul was freed from the tyranny of  the body and of  suffering, and lost itself  in 

raptures.” 
Cumont, F. (2003): 29

Foren moltes les religions mistèriques en l’antiguitat, una de les mes practicades eren els misteris Eleusins, 

el culte a les deïtats agrícoles Demeter i la seva filla Persèfone. També existia el culte mistèric a Isisi, al déu 

Bacus, els misteris Òrfics, Pitagòrics,  Serapis, Cíbele i Atis, etc. 

El culte a Mitra es difongué a tot l’imperi per que responia, com els altres cultes, a les necessitats 

socioreligioses. El culte presentava el déu Mithra el qual en el sacrifici del brau, també feia una invitació als 

seus fidels a lluitar en el combat escatològic entre el bé i el mal. 

INTRODUCCIÓ DE MITRA A L’IMPERI ROMÀ
Hi ha molt poques referències sobre l’arribada del culte mitraic a l’Imperi romà, el primer testimoni 

arqueològic que conservem està datat en els inicis del s.II d.C., tanmateix però tenim constància de la 

presència del culte Mitraic al llarg del s.I d.C..  

La primera referència en la historiografia grecoromana al culte de Mitra apareix a les famoses "Vides 

paral·leles” escrites per Plutarc. El biògraf  grec relata com el general romà Pompeu va entrar en contacte 

amb el mitraisme l’any 67 a.C. quan va contractar pirates cilicis  de la costa oest d'Àsia Menor els quals 

segons ells celebraven el culte al déu Mitra:  “I van celebrar allí certs ritus secrets, entre els quals els de Mitra 

que continuen fins als nostres dies, havent estat instituïts per primera vegada.” . 13

No hi ha una data concreta en la que es defineixi l’inici de la pràctica cultual mitràica a l’antiga Roma, la 

seva difusió, lenta i desigual, començà voltant del s.I a.C., i al final d’aquest ja s’havia establert. El primer 

testimoni fiable apareix a un poema escrit per Estaci (P. Papinius Statius) titulada La Tebaida, en el qual el 

poeta descriu un fenòmen existent en la societat romana de l’últim quart de segle, aproximadament entre el 

80-82 d.C.. El poeta menciona el culte mitraic en els seus versos:   “Mithra, quien, bajo las rocas del antro 

pérsico, tuerce los cuernos del reacio toro.”[Méndez, I. C. (2007): 82].  En aquest fa una clara referència a 

un Mitraeum, l’espai de culte en el que es trobava la representació de Mitra Tauroktonos. Els testimonis de 

  Plutarc (45-120 ), Vides paral·leles Vita Pompeii (Vida de Pompeu), capítol. 24.513
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Plutarc i Estaci ens deixen constància de com el culte Mitraic despertà l’atenció dels ciutadans romans, de 

com la nova pràctica religiosa d’origen persa començava a instal·lar-se amb força a l’Imperi. 

El factor determinant per l’adopció del culte però, foren les legions militars que havien romàs molts anys 

a l'Orient, a les zones d'Armènia, Mesopotàmia, Síria, etc. La mobilització de les legions a les fronteres 

d’orient era molt constant i molt probablement foren uns promulgadors de l'expansió del mitraisme a la resta 

de l’Imperi. Aquestes adoptaren a Mitra com a déu protector de l’exèrcit, de la justícia, protector moral del 

bé i el mal, a més al tractar-se d’un culte molt jerarquitzat s'adapta molt bé a la mentalitat militar. A mesura 

que els nous adeptes s'establien en territori romà aquest prenia força, no només fou obra de les legions 

romanes, doncs també hi va haver grans desplaçaments de comerciants, grans migracions de persones 

pertanyents a la cultura, funcionaris romans traslladats als nous territoris conquistats, etc. 

I encara que l’adopció del culte fou lenta i desigual, no es pot saber com es va divulgar, aquest es practicà 

des de mitjans del s.I a.C. fins a principis del s.V d.C., i tot l’Imperi, des del món persa fins a la muralla 

d'Adriano a Britannia. El Mitraisme no va ser un culte de masses però sí que va tenir una pràctica notable, 

com la resta de cultes pagans però, arribà a la seva fi quan l’emperador Teodosi I el Gran prohibí la pràctica 

de els religions paganes a favor del cristianisme [Sanchis, J., & Teresa, M. (2016): 35]. La prova de l’expansió 

de la pràctica del culte, han estat les troballes arqueològiques de Mitreus, escultures i frescos arreu del 

territori romà.  

Del culte no només ens han arribat testimonis artístics sinó que també hi ha proves numismàtiques, com 

les dues monedes d'or romanes que commemoren la presa d’Armènia per Octavi que es van encunyar a 

Pèrgam i daten del 19 a.C. on es mostra una figura femenina alada apunyalant o tallant la gola d'un toro (la 

representació iconogràfica més reproduïda del déu Mitra, la tauroctonia) [Fig. 8].  Aquesta moneda és la 14

mostra com la religió mitraica i la cultura romana entraren en contacte. Tal i com afirma Israel Campos 

Méndez l’adaptació dels nous cultes a terminologies locals asseguraren la propagació dels cultes orientals:  

“The adoption of  Greek terminology and certain organizing principles allowed the 

propagation of  these groups among the Anatolian populations whose more outstanding 

example could be the one that constituted the Cilician pirates that Plutarch mentions.” 

Méndez, I. C. (2006): 4 

Les monedes mostren l'emperador romà Octavi a l'anvers i la tauroctonia al revés amb una llegenda circumdant 14

"Armenia Capta”, és a dir, es mostra la presa de la ciutat. Encara que la figura femenina alada no té res a veure amb 
l’iconografia mitraica, l'escena tauroctonica és una referència evident al culte mitràic. És possible que el model artístic 
de la matança mitraica del bou fos una adaptació del model de la Niké alada matant al toro. S’interpreta doncs, com la 
vistòria alada porta a Octavi a la presa de la ciutat i realitza el sacrifici que posteriorment s’adaptaria en les 
representacions de la divinitat persa. 
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EL TRIOMF DEL MITRAISME
Com a religió mistèrica tingué un gran èxit a l’Imperi Romà degut a que era una religió eminentment 

masculina, excloïa a les dones i esclaus del culte. A més aquesta, era una religió iniciàtica que no defensava 

un proselitisme actiu, es a dir, tolerava que els seus iniciats poguessin practicar o formessin part d’altres 

religions. El triomf  del culte també fou degut, tal i com s’explica a l’apartat anterior, pels soldats, les legions 

militars, les quals havien romàs molts anys a orient, a les zones on es practicava culte al déu. 

Els soldats romans no només arriscaven les seves vides a canvi d'un salari sinó que creien en un ideal, una 

fe, etc. Els soldats s’enfrontaven a la mort dia rere dia, fet que comportava que adoressin els déus de la guerra 

com eren Mart, Hèracles, etc. però també que seguissin cultes que donessin una resposta a la mort que no 

trobaven en la religió romana. 

 El Mitraisme donava una resposta a la mort i els soldats assimilaren la iniciació al culte amb el servei 

militar, ja que Mitra, que estava constantment en guerra còsmica entre les forces del bé i del mal. Al 

mitraisme, amb el dualisme entre el bé i el mal constituïa la prolongació de la vida, donava una resposta a 

persones insatisfetes que necessitaven una ètica més perfecta i donar-li un nou sentit a la existència. El 

mitraisme donava als seus iniciats uns manaments, i qui els complís rebria les seves benediccions en aquest 

món i en l'altre. Aquesta nova ètica i moral li va donar al paganisme un gran vigor i als soldats un nou 

concepte que els ajudava a perdre la por a la mort. 

Per tant, les legions trobaren en el mitraisme i els seus misteris un culte que els ajudaria en la seva vida 

com a soldats i a perdre la por a la mort. Mitra els transmetia esperança, aquesta divinitat de caràcter 

guerrer proporcionava als soldats a tenir una esperança nova en cas de morir al camp de batalla. 
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EL MITRAISME

EL RELAT MÍTIC
Al llarg de les diverses investigacions realitzades en base les troballes arqueològiques i sobretot, a partir de 

les representacions que apareixen en els mitreus, s’ha definit el mite que probablement seguia la doctrina 

mitraica.  Les representacions de Mitra que apareixen als llocs de culte donaven a conèixer la història del 

déu: aquesta començava amb el naixement de Mitra d'una roca, seguida per nombrosos “miracles" i una 

sèrie d'aventures que inclouria el sacrifici del toro primigeni, el banquet posterior amb el déu Sol (Helios) i el 

seu ascens als cels.  

Resulta evident, coneixent l’evolució de la religió mistèrica i la peculiar proliferació dels mites en època 

antiga que no existia un únic mite, sinó que aquest evolucionà al llarg del temps i a diferents zones patia 

petites variacions; tanmateix però, existeixen certs episodis del mite que es repeteixen de manera reiterant, 

els més rellevants d’aquest, com són: el naixement de Mitra, Mitra “transitus” i Mitra tauroktonos [Méndez, 

I. C. (2007): p.95]. Aquestes imatges però, només les trobem en el culte Mitraic romà, ja que a diferència de 

la religió grecoromana, en les religions que es desenvolupà culte a Mitra en l’antiga Pèrsia no es 

representaven als deus de manera antropomòrfica. És per aixó que no tenim cap representació de Mitra 

abans de la pràctica de la religió a occident. 

En “la versió romana” del mite de Mitra s’explicava que en els orígens dels temps el déu nasqué d’una 

cova o una roca Deus ex petra natus  o  Petra genetrix,  tot i que també apareix interpretat que el déu sorgí d’un 

“globus” o “ou” primigeni, com podem veure en la [Fig. 9] on es mostra al déu naixent de mig ou en un 

cercle zodiacal . El déu nasqué o sorgí ja en  forma adulta, amb una daga a la mà i una torxa a l’altra           

[Fig.10]. En algunes versions es descriu que el déu estava nuu i que es vestí amb unes fulles que arrancà de 

l’arbre sagrat que hi havia vora l’arbre, mentre que en d’altres se’l descriu vestit amb una manicata i una 

barret frígi, tal i com se’l representa a gairebé totes les imatges que en conservem.  

El naixement del déu de la roca primigènia prové del culte més antic del déu, en la religió indo-iraniana, 

tot i que també segons altres versions iranianes Mitra nasqué de la deessa verge Anahita i uns pastors 

l’adoraren. Quan l’escena es representada en escultura exempta trobem al déu sol, sense cap 

contextualització només la cova als peus, òbviament per raons estructurals. En canvi, quan aquesta es 

representa en relleu o en pintura normalment la cova apareix envoltada o protegida per un arc astral, el qual 

simbolitza l’origen dels temps, tanmateix aquest no és troba en totes les representacions del naixement. 

La continuació del mite després del naixement varia, en algunes fonts es cita com Mitra s’enfrontà al sol, 

el qual amb la seva escalfor assecava la terra. Mitra aconseguí vèncer-lo i brindà fertilitat a la terra. 

Posteriorment el Sol i Mitra conciliaren la pau i a partir d’aquell moment el déu esdevingué Sol invictus. 
L’escena normalment es representa amb Mitra i el Sol donant-se la mà. 

Normalment però l’escena posterior al naixement del déu és el Mitra transitus, la cerca i captura del brau 

primigeni. El transitus en teologia mitraica representava el temps en particular entre la captura del toro i el 

seu assassinat. Aquesta era una escena important ja que aquesta s’interpretava com la transició entre els 

diversos graus iniciàtics que realitzaven, com el viatge de la seva ànima.  
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 Segons el mite Mitra caminà per les muntanyes i allà trobà el toro primigeni, el déu l’agafà per les 

banyes i aquest arrancà a córrer i l’arrossegà fins que va quedar exhaust. Mitra llavors, agafà al toro i el 

carregà sobre les seves espatlles fins a la cova d’on ell havia sorgit. Aquest viatge de Mitra amb el toro sobre 

les seves espatlles es denomina transitus. 
La representació del transitus no és la mes habitual. En aquesta es mostra al déu transportant al toro sobre 

la seva espatlla, que posteriorment sacrificarà, tal i com veiem a [Fig. 11]. 

L’episodi posterior al transitus és el sacrifici del toro primigeni, Mitra Tauroktonos, aquest es el que 

ocuparà un paper fonamental en el culte mistèric, la representació del qual figura en tots els mitreus. Segons 

el mite, Mitra arribà a la cova amb el brau i un corb enviat pel Sol li digué que sacrifiqués a l’animal. Mitra 

sacrificà al toro clavant-li el ganivet al coll, però amb disgust apartant la mirada. De la cua en sorgiren tres 

espigues de blat, amb el que es produeix el pà i de la seva sang el vi, els aliments sagrats del culte mistèric. 

Del seu semen, recollit i purificat per la lluna, en van sorgir animals útils per a l’home, com el gos, que es va 

alimentar del gra que sorgia de l’animal, l'escorpí, que va aferrar els testicles del toro amb les seves pinces, i 

la serp.  

Després de sacrificar a l’animal, Mitra celebrà un banquet amb el sol i junts menjaren la seva carn, 

establint entre ells una vertadera comunió. Aquest episodi final el trobem representat de manera literal amb 

Mitra i el Sol celebrant el banquet, o també amb la representació del Sol agenollat davant de Mitra, per 

posteriorment alçar-se als cels, com podem veure a [Fig.12].  

La reconstrucció del relat mític ha estat possible gracies als testimonis artístics que s’han conservat, als 

quals els hi manca la transmissió directa del seu significat, per tant amb l’absència del sentit implícit 

d’aquestes imatges. La importància de tot el conjunt mitològic es que és l’expressió de les pràctiques 

ritualístiques i litúrgiques de la doctrina mitraica. 
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L'ESPAI DE CULTE: MITRAEUM 
El Mitraeum, també anomenat speleum, antrum, crypta, templum,  era l’espai de culte per celebrar la religió 

mistèrica. Aquests han estat la font principal de coneixement sobre els ritus iniciàtics del mitraisme, ja que 

degut a la falta de testimonis escrits que ens han arribat, els mosaics i les pintures d’aquests espais han 

esdevingut elements claus per comprendre la pràctica del culte [Méndez, I. C. (2004b): p.38]. 

Els Mitreus eren espais de culte que pretenien imitar la forma d’una cova, spelaeum, o de la bòveda celeste, 

molts es trobaven en una cova natural, o en un edifici que ho imitava amb l’ús d’elements decoratius o 

arquitectònics, la majoria subterranis. També es construïen aquests espais a l’interior d’un edifici ja existent, 

com es el cas del Mitraeum trobat sota la Basílica de San Clemente a Roma.  Segons Leroy A. Campbell 

existeixen tres tipus de mitraeums, la “naturalistic cave” en una cova natural, la “artificial cave”, coves 

creades artificialment excavant la paret i la “architectural cave”, aixecada en un espai subterrani o a 

l’exterior imitant l’interior d’una cova amb l’us d’una volta. L’imitació de la cova o de la bòveda celeste en els 

espais de culte era degut al protagonisme de l’espai en el relat mític de Mitra, ja que la majoria d’episodis 

d’aquest es desenvolupen a la cova en la que el déu nasqué. 

Aquests espais estaven construïts per que els iniciats tinguessin una trobada intima amb Mitra, per tant, 

eren espais íntims, exclusius als mystes i de petites dimensions. Solien ser espais per uns 20 mystes, tot i que 

també trobem grans espais com el Mitraeum de Sarmizegetusa a Rumanía, un dels més grans que tenia una 

capacitats per uns 120 iniciats [Sanchis, J., & Teresa, M. (2016):53]. 

Els mitraeums presenten una distribució interna que estava disposada per les activitats de la pràctica 

cultual que hi duien a terme, com per exemple la pràctica litúrgica del banquet sagrat.  La majoria també 

disposaven d’una font, o un element que ho imités, sembla que era un element important en les cerimònies 

d’iniciats o en els sacrificis que realitzaven a l’interior [Méndez, I. C. (2004b):39].  

A l’espai s’hi accedia per la pronaos, que conduïa a l’espai sagrat el spelaeum.  La pronaos evitava  i ocultava 

les pràctiques cultuals que es desenvolupaven a l’interior,  El spelaeum era l’espai soterrat, la sala de culte que 

estava dividia per dos podia, lloc on els mystes que participaven a la cerimònia s’asseien als triclinis. Entre els 

dos podia hi havia el passadís central, normalment decorat amb mosaics, que conduïa a l’absis, el qual 

sempre estava elevat per tres esglaons, on es col·locava la imatge de mitra Tauroktonos i es celebrava la 

liturgia i els ritus. Trobem una reproducció d’aquests espai al Museumpark Orientalis [Fig. 13]. 

Tot i que la majoria de Mitraea estan subterrànies, algunes tenen forats oberts al sostre per permetre una 

mica de llum, potser relacionar-se amb la connexió de l'univers i el pas del temps. A més, els mitrauems que 

no es trobaven en una cova, per augmentar la semblança d'una cova natural, al sostre si adherien 

decoracions per simular-ho. 

La simbologia de l’arquitectura de l’espai sagrat de la cova estava íntimament lligada amb la història del 

déu Mitra. Mitra, nasqué de la cova i allí matà al toro d’on sorgí la vida i la llum. Per tant, la capacitat de 

controlar la quantitat de llum que va entrar al temple era essencial per a la història mítica del mithraism; 

l'arribada de la vida i la llum de la foscor va ser creada per aquestes condicions en els seus temples.  
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GRAUS INICIÀTICS
El culte a Mitra a l’Imperi Romà es desenvolupà com una religió mistèrica, com moltes altres cultes que 

arribaren d’orient a occident, com els cultes mistèrics d’Isis i Osiris o el culte a Atis i Cíbele. Aquests cultes 

s’anomenaven mistèrics per què tan sols coneixien les seves pràctiques cultuals els seus “iniciats”, els 

anomenats mystes. En la majoria dels cultes hi havia diferents graus de mystes o iniciats, i per ser-ho 

normalment hom havia de passar una prova o acte ritualista per poder accedir-hi. L’accés a iniciar-se a una 

religió mistèrica no era obert a tothom, la majoria es regien per classe social o per gènere. El culte de 

Mithras tradicionalment s'ha configurat com un culte només masculí, amb un procés jeràrquic d'iniciació. 

Aquesta condició de secretisme de la religió mistèrica es la que ens deixa tants pocs testimonis per 

comprendre el funcionament del culte com la doctrina, la litúrgia, etc. Si que coneixem però, els graus 

iniciàtics a la religió mistèrica, gràcies a les decoracions que trobem en els mitraeums, com frescos i mosaics i 

també en algunes inscripcions en les que es descriu el ritual.   

Pel que fa als testimonis escrits, es conserva el testimoni de Sant Jeroni, el qual en una carta es refereix a 

una intervenció d’un prefecte romà, recentment convertit al cristianisme que participava en la destrucció 

d’un Mitraeum. En aquest Sant Jeroni nombra els graus iniciàtics del mitrasme: 

“Did not your own kinsman Gracchus, whose name betokens his patrician origin, when a 

few years back he held the prefecture of  the City, overthrow, break in pieces, and shake to 

pieces the grotto of  Mithras, and all the dreadful images therein? Those I mean by which the 

worshippers were initiated as Raven, Bridegroom, Soldier, Lion, Perseus, Sun, Crab, and 

Father? Did he not, I repeat, destroy these and then, sending them before him as hostages, 

obtain for himself  Christian baptism?” 

Méndez, I. C.  (2010): 1 

Veiem doncs com al culte a Mitra romà hi havia 7 graus iniciàtics, que seguien una estructura piramidal. 

Els neòfits al culte s’iniciaven com a corax i iniciaven les set fases relacionades amb les set portes que l’ànima 

dels iniciats havien de transcendir per esdevenir mystes.  
S’han fet diverses comparacions i interpretacions sobre els 7 graus iniciàtics, hi ha qui els descriu com 

“els 7 cels”, seguint les paraules de Carlos Diego: “recorriendo, a través de los siete cielos, el camino de 

retorno al Origen del alma, deshaciendo el camino que ésta había descendido al encarnarse en el 

nacimiento.”[Diego, Carlos. (2007): 14]. 

TREBALL DE FINAL DE GRAU �26



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

 També s’ha interpretat que els set graus podrien representar les set esferes planetàries ja que cada grau 

anava acompanyat de la protecció del sistema solar, tal i com feu el filosof  grec Cels, qui també deixà 

constància sobre la religió mitràica al seu Discurs Vertader 72, en aquest  realitzava una comparativa entre els 

graus iniciàtics i els planetes del sistema solar:  

“Celsus, too, agreeably to the opinion of  Plato, asserts that souls can make their way to 

and from Earth through the planets...These things are obscurely hinted at in the accounts of  

the Persians, and especially in the Mysteries of  Mithras, which are celebrated amongst them. 

For in the latter there is a representation of  the two heavenly revolutions, of  the movement, 

viz., of  the fixed stars, and of  that which takes place among the planets, and of  the passage of  

the soul through these. The representation is of  the following nature: There is a ladder with 

lofty gates and on the top of  it an eighth gate.” 

Méndez, I. C.  (2010):. 2 

També es conserven testimonis iconogràfics que fan referència als graus inicàtics, com és el cas del 

Mitraeum de Felicissimus, datat dels s.II d.C. a Ostia, on trobem mosaics entre els podia en el qual es descriuen el 

ritus inicàtic que realitzaven, amb representacions en panells creats per tessel·les blanques i negres. Aquests 

es troben disposats en ordre, el que intenta simular el camí pel que els fidels han de progressar. La 

iconografia de cada grau estableix els símbols de cada rang, i enllaça amb un planeta o una deïtat 

astrològica.

I. Corax o Corb: En el primer grau, el neòfit experimentava la mort de l'ego. El corb és un animal que, 

igual que el voltor, pot menjar carronya sense que la regurgiti o li produeixi indigestió; és a dir, converteix 

el nociu en aliment, el transmuta, el converteix en una cosa útil i nutritiu. El corb també forma part de la 

tauroctonía i es pensa era l’animal missatger de Mitra i també està associat amb Mercuri. [Fig.14] 

II.  Nimphus. En la representació del grau trobem imatges relacionades amb l’agua, sembla un crater, 

recipient que possiblement simbolitzi la unió del neòfit amb Mitra, quan aquest li ofereix aigua al déu. 

[Fig.15]

III. Miles o soldat: Es creu que aquest grau representava una mena de bateig o confirmació del mystes en la 

religió, els símbols representats són la corona, l’espasa i el barret frigi. Representa la batalla que l’iniciat a 

de combatre contra si mateix, en aquesta l’iniciat s’agenollava amb els ulls envenats i les mans lligades, 

simbolitzant així la submissió de l’ego del mystes a Mitra. [Fig.16]

IV. Leo o Lleó, és la fase en que es realitza el ritual del banquet  un dels actes més emblemàtics de la 

religió mistèrica que seria la representació del nexe que unia a l’iniciat i a Mitra. Els símbols que 

representen aquesta fase són: el raig, la llança i el sistre. A partir d’aquest grau els mystes començaven a 

participar de les pràctiques mistèriques secretes, ja que les fases anteriors eren de preparació per als 

iniciats. [Fig.17]
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V. Perses: Fase que te a veure amb l’origen de la religió mitràica. En aquesta s l’iniciat se li dona una capa 

blanca i groga. Els símbols que la representen són el planeta Venus, la lluna, l’arada i l’espasa. Semblen 

símbols que representen la fertilitat de la terra i la protecció dels fruits que aquesta proporciona. [Fig.18]

VI.  Heliodromus: És la penúltima de les fases, és l’anterior per esdevenir Pater. Els símbols d’aquesta fase 

són la torxa, una corona de set rajos i una llança amb un cordill que representa una túnica roja. Sembla 

ser que aquesta penúltima fase es realitzava amb l’alba del sol, per que quan aquest s’alcés el mystes ja 

estigués iniciat en el sisé grau. [Fig.19] 

VII. Pater o Saturn: L’últim dels graus iniciàtics, per sobre seu tan sols trobem el Pater Patrum. Aquest seria 

el mystes mestre de la comunitat i el representant terranal de Mitra. Els símbols són la vara (com a símbol 

de poder), el barret frigi (en aquest cas però decorat amb pedres precioses o perles), una falç i un 

recipient. [Fig.20] 

Veiem com en la representació de cada grau al mosaic del Mitraeum de Felicissimus cada grau obté presenta 

de forma simbòlica amb la representació de tots els atributs amb el seu propi grau. En el cas del Miles, que 

s’acompanya d’una llança, el cas del Pater, que apareix representat amb una bara de fusta relacionada amb 

l’agricultura, un anell que fa referència al l’autoritat, la daga i la gorra frígia com la que porta el déu en tota 

la seva iconografia.  

Podem observar també com de rellevant és la qüestió militar en el culte mitraic, representat en el grau de 

Miles . No és estrany doncs, que aquest culte arribés a roma mitjançant els soldats romans.  Cal tenir en 

compte que aquest culte és el resultat del procés d’hel·lenització de la religió iraniana, per tant en la qüestió 

militar o de gènere hi podríem trobar una relació amb els seus inicis [Méndez, I. C. (2006a)]. 

És evident que el militarisme que seguia el culte mitraic fou essencial per la seva difusió per part de les 

legions romanes, tanmateix però un factor determinant per la difusió del culte fou el seu sistema de 

creixement. Quan una comunitat creixia considerablement, aquesta es separava creant un nou espai de culte 

independent a l’anterior, amb el representant de cada grau iniciàtic. Els graus iniciàtics són rellevants pel seu 

simbolisme però també pel seu funcionament favorable a la difusió del culte.  
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LA PRÀCTICA CULTUAL
Un dels elements determinants pel triomf  de les religions mistèriques a l’antiga roma era l’organització 

d’aquests misteris, que donaven l’oportunitat de viure experiències comunitàries diferents als iniciats, en els 

cultes ritus privats i exclusius. Les pràctiques cultuals eren un element integrador dels membres i 

diferenciador de la resta de cultes misteris que existien a Roma en aquella època. Com en la majoria de 

religions, la practica cultual no es reduïa a un acte en concret sinó que existien diverses pràctiques espirituals 

i sobretot la més rellevant, la litúrgia:  

“In all the religions of  classical antiquity on inthere is one feature which, while formerly  

very conspicuous and perhaps the most important of  all for the faithful, has today al most 

totally disappeared. It is their liturgy. The Mysteries of  Mithra form no exception to this 

unfortunate rule. The sacred books which contain the prayers recited or chanted during the 

services, the ritual of  the initiations, and the ceremonials of  the feasts, have vanished and left 

scarce a trace behind.” 

Cumont, F. V. M. (1956): 150 
Tal i com exposa Cumont la majoria de llibres sagrats on es recopilaven les doctrines i litúrgies sagrades 

dels cultes mistèrics han desaparegut. De nou ens trobem en el repte d’interpretar els pocs testimonis que ens 

han arribat avui en dia per comprendre com era la litúrgia i doctrina mitraica. El moviment d’est a oest que 

feu el culte i l’evolució que experimentà el camí configuraren el que fou la doctrina Mitraica, la qual molt 

probablement no va romandre intacte durant els segles que es practicà a l’Imperi Romà:  

“For more than three centuries Mithraism was practised  in the remotest provinces of  the 

Roman empire and under the most diverse conditions. It is not to be supposed for a moment 

that during this long period its sacred traditions remained unchanged, or that the philosophies 

which one after another swayed the minds of  antiquity, or for that matter the political and 

social conditions of  the empire, did not exercise upon them some influence.”  

Cumont, F. V. M. (1956):104 

Entenem doncs que la pràctica cultual del culte mitraic evolucionà de la mateixa manera que ho feu el 

culte en si. Són vàries les representacions que trobem sobre pràctiques cultuals del mitraisme. Algunes fan 

referència a les vestimentes que empraven els iniciats a les celebracions, com al relleu de Konjica, Bosnia on 

es mostra als mystes celebrant la comunió del culte mitraic amb màscares d’animals, soldats i perses, com 

podem veure a [Fig. 21] [Cumont, F. (1956): 59.] 

En altres relleus es mostra com els iniciats es disposen a realitzar el sacrifici d’algun animal, fet que 

proven les troballes arqueològiques, com ossos d’animals de petita mida. 

La pràctica més important del mitraisme però era el banquet que trobava el seu origen en el mite, quan 

Mitra i el Sol es realitzaven un banquet abans de ascensió als cels. Aquest banquet es realitzava pels mystes 

com un sacrament d’iniciació en el que els nous adeptes s’unien a la comunitat i també com un acte litúrgic 

cap a la deïtat: “la comida tendría un significado o valor escatológico de unión con la divinidad por medio 
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del consumo de las substancias sagradas, vinculadas simbólicamente con el toro primigenio” [Méndez, I. C. 

(2004b)]. Aquests aliments vinculats al toro primigeni podrien ser pà (del blat que sorgí de l’espatlla de 

l’animal) i vi (que en sorgí de la sang).  

“The banquet transpires at both levels or in both worlds simultaneously: it is the heavenly 

feast of  Sol and Mithras, but it is also the feast of  their earthly surrogates, the Father and the 

Sun-Runner, with Mithraic Lions and Ravens in attendance.” 

Beck, R. (2006): 22 

Com es sintetitza en aquesta cita de R.Beck,  el banquet era bàsicament un acte sacramental i cerimonial 

en el que els iniciats novells s’unien a la comunitat i la comunitat d’unia a Mitra.  
“The  function  of   ritual  practice on both the mind of  the individual as well as the 

collective mind of  the cult created a feeling  of   emotional  community  between  the  

practitioners, thereby  solidifying  the  Mithraic  sub-culture  as something separate from 

Roman culture-at-large.  

Maintaining  a  small  size  for  each  of   the  cult  centres  would  have  reinforced  the  

feeling  of   community  amongst  the  practitioners  of   Mithraism  by  putting  them  each  in  

close physical proximity to one another. Robert Turcan has suggested that this feeling of  close 

community  was perhaps reinforced by the daily practice of  a communal meal within the 

Mithraeum,possible  evidence  for  such  meals  being  found through  the  presence  of   the  

remains  of   domestic  animals  within Mithraea.” 

Brown, S. (2012): 109 
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LA REPRESENTACIÓ ARTÍSTICA DEL MITRAISME - 
ANÀLISI MITRA TAUROKTONOS

Com s’ha pogut apreciar al llarg dels apartats 

anteriors, la iconografia mitràica que ens ha arribat avui 

en dia és un dels pilars essencials per poder comprendre 

el culte mistèric. Són varies les escenes que trobem 

representades, però Mitra Tauroktonos és sens dubte la 

més rellevant de totes, al voltant de la qual es celebrava 

la litúrgia mitraica i en la que representava el significat 

del culte pels seus iniciats. 

 Al llarg dels anys, s'han realitzat diversos estudis i 

hipòtesis sobre la representació iconogràfica de l'escena i 

la seva relació amb el culte de Mitraic. Seguint les 

paraules de Sean Brown, les imatges eren un sistema 

esotèric de signes semàntics només comprensibles pels 

iniciats: 

“ Mithraic   imagery   is   just  such  a   system,  communicating  ideas  to  the  initiated  

viewer  through  an  esoteric  system  of   semantic signs  which  intentionally leave the 

uninitiated grasping for insight in order to decipher them.” 

Brown, S. (2012): 107 

Si entenem doncs, que la iconografia emprada era un sistema semàntic de signes, com pot ser que en les 

representacions Mitra Tauroktonos variï la presència d’alguns elements iconogràfics i n’hi hagi de 

permanents? La presència d’elements iconogràfics variants al voltant de la representació de Mitra 

Tauroktonos es degut a un fet evolutiu de la representació artística? O bé es tracta d’una qüestió purament 

tècnica i els elements representats varien segons el suport emprat: relleu, escultura o fresc? Per intentar 

respondre a aquestes qüestions em disposo a analitzar individualment els elements iconogràfics que 

apareixen a l’escena de Mitra Tauroktonos. Desglossant els components de la imatge i intentant definir quin 

era la seva simbologia, pretenc poder establir una possible relació entre la rellevància d’aquests i la seva 

presencia en la representació, apel·lant de manera exclusiva als seus elements constitutius, seguint les idees 

de  Giulia Stefano*: 

“Il nuovo metodo di analisi funzionale e sociologica che intende spiegare il culto 

occidentale di Mithra dall’intero, facendo appello esclusivo ai suoi elementi costitutivi, sulla 

base di un’indagine iconografica e strutturale che eviti il più possibile di rinviare a confronti e 
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Autor: Eric Basir  
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modelli esterni per concentrarsi sull’interpretaxione del moleplice simbolismo mitraico, 

considerato come universo autonomo e in sé chiuso, …” 

Gasparro, G. S. (2003).

Tanmateix però, encara que proposi una anàlisis individualitzada dels elements iconogràfics, no pretenc 

fer una separació artificial entre del context històric i cultural i el seu simbolisme. No podem oblidar que 

l’idioma artístic i iconogràfic de cadascun dels seus elements constituents estava “escrit” per l'observador,  i 

articulats al llarg de tres segles del culte mistèric a l’alt Imperi Romà. 

 ORIGEN DE LA TAUROCTONIA
L’evolució del déu Mitra des del seu origen en les regions indo-arianes fins a l’alt imperi romà implicà 

canvis en la seva concepció com a déu, en la forma de culte, etc. Tots aquests canvis són implícits en 

qualsevol aspecte del culte, però sobretot en la seva representació, en la que el déu sempre apareix 

representat amb elements que evoquen el seu origen oriental, com per exemple la seva indumentària. 

Tanmateix però, encara que en la representació es mostri al déu manifestant els seus orígens orientals, es 

tracta d’una concepció artística grecoromana, ja que la primera representació artística iraniana que ens ha 

arribat de Mitra és l’escultura la trobem a Nemrut Dağı, i en aquesta el déu no es representa com a “Mitra 

Tauroktonos”. 

Segons Cumont, l’origen de la tauroctonia mitraica seria una reinterpretació del mite que es relata en el 

Bundahishn, un text Zoroastrià del segle IXa.C, en el que Ahriman mata la criatura primigènia 

Gavaevodata en la mitologia persa. De manera que aquesta seria la interptrtació del mite cosmològica del 

Zoroastianisme, mite que trobem representat de manera similar a l’Imperi Part, al castell de Zahhack, 

Azerbaidjan oriental, Iran [Fig.22]. Aquesta interpretació de Cumont però no coincideix amb les escriptures 

iranianes en les que es presenta al déu Mitra amb una història pròpia i com a déu del bestiar i "protector de 

pastures" per tant, seria il·lògic pensar que un déu de les pastures en un context iranià fos representat 

realitzant un sacrifici. Per tant, no podríem plantejar l’escena com una reinterpretació de les escenes 

iranianes. 

Entenem doncs que la concepció de la representació es fruit de la fusió del relat mític que s’introduí a 

l’Imperi i els mètodes representatius romans. F. Cumont relaciona l’origen de la representació de la 

tauroctonia amb la representació de Niké matant el toro i ho vincula als escultors l’escola de Pèrgam: 

“It can be proved that all our representations of  the tauroctonous Mithra, the hieratic figure of  
which was fixed before the propagation of  the Mysteries in the Occident, are more or less 
faithful replicas of  a type created by a sculptor of  the school of  Pergamon, in imitation of  the 
sacrificing Victory which adorned the balus trade of  the temple of  Athena Nike on the Certain 
marbles discovered at  Acropolis.” 

Cumont, F. V. M. (1956): 222 
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 Aquesta es tracta d’una escena representada des d’època clàssica, per exemple a una barana del temple 

de Niké del s.V a l’acròpolis d’Atenes [Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017):27]. 

Faraone també partint d’aquesta idea, més concretament, vincula la representació de Niké matant al toro 

amb un ritual militar d’època grega anomenat sphagion : 15

“I argue that the scene combines the overall design of  evil-eye amulets with the pose of  the 
goddess Nike performing a military sphagion and I suggest that the scene must have been 
understood by its creator and by some viewers, at least, to offer protective power in this world, 
as well as salvific assurance about the next, a dual focus that seems to have been especially 
strong in Mithraism.” 

Faraone, C. A. (2013): 96 

Personalment, la vinculació entre les dues representacions resulta evident al comparar-les, com es pot 

observar comparant [Fig.23 ] i [Fig.24 ].  Tal i com afirma Brown, a l’Imperi Romà les imatges s’usaven com 

sistema semàntic en l’antropologia lingüística, per tant, no seria estrany pensar que s’adoptés la representació 

de Niké matant al toro, no per una qüestió estètica de la representació sinó per evocar el concepte 

d’heroïcitat, caracter protector i segons Faraone, també militar. 

"Imagery was often used in  the  classical  world,  and  especially  Rome,  as  a  means  of   

communicating  ideas  to  viewers  who  were  versed  in  the  intricacies  of   the  meanings 

depicted  by  the  artist in  his  work.  Such  a means  of   communication  through  a  strategic  

use  of  imagery and  graphic  signs  is  known  in  linguistic  anthropology   as   a   semantic 

system.” 
Brown, S. (2012):106 

"Teniendo presente los ejemplos proporcionados por la Nike abatiendo al toro, junto con 
otras representaciones con un porte parecido y vinculadas a Atis en contexto anatólico, se 
plantea la posibilidad de que dicha composición pudiera formar parte de un modelo 
"canónico" aceptado en los medios greco-iranios, donde, según el contexto en el cual fuese 
representado, iría complicando su mensaje religioso.”  

Méndez, I. C. (2007): 160 

Campos, en canvi, planteja que aquesta representació ja tingués presència en l’iconografia iraniana i que  
amb la fusió de la cultura iraniana i grega d’època hel·lenística aquesta esdevingués model canònic per 
representar el missatge religiós del Mitraisme 

 D’aquesta manera Faraone associa l’adopció de l’escena pels Mitraisme pel seu caràcter protector i militar.  15
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Pel que fa a l’evolució de la representació, no existeix un desenvolupament o transformació evident, ja 

que les obres que trobem daten del s.II-IIId.C. presenten la mateixa composició. Tanmateix però, L. A. 

Cambpell afirma que a finals del s.IIId.C. existeix una evolució de la representació, en la que s’experimenta 

un augment dels elements iconogràfics representats al conjunt:  

A study of  the tauroctones reveals that there was a strong tendency as time wento on to 

keep adding to the main picture more and more scenes and firgures  untirl, by the biginning 

of  the third century, elaborate relief  sculptures like those of  Poetovio and Nersae had been 

developed. Wall paintinfs of  oriental inspiration contribuited much to this elaboration. 

Conversely, it seems probable that at the begininning of  the mithraic mysteries onlu mithra 

slaying the bull was shown, since this was at all was suggested by contemporary archetypes 

like the Nike-Victoria or Herakles slaying a bull o centaur. 

Campbell, L. A. (2017): p.12

TREBALL DE FINAL DE GRAU �34



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

ELEMENTS ICONOGRÀFICS DE MITRA TAUROKTONOS
La tauroctonía és l'emblema del mitraisme. Mitra Tauroktonos, seguint el relat mític, és la representació 

de l’escena en què Mitra arribà a la cova amb el brau i un corb enviat pel Sol li digué que sacrifiqués a 

l’animal que prèviament havia atrapat. Mitra sacrificà al toro clavant-li el ganivet al coll. De la columna 

vertebral del bou en sorgí el blat, i de la seva sang el vi. Del seu semen, recollit i purificat per la lluna, en van 

sorgir animals útils per a l’home, van arribar llavors el gos, que es va alimentar del gra, l'escorpí, que va 

aferrar els testicles del toro amb les seves pinces, i la serp. 

 Sempre té, amb molt poques excepcions, els mateixos components: Mitra apareix vestit amb 

indumentària persa i una gorra frígia, amb el genoll col·locat sobre l’espatlla del toro, subjectant-li el morro 

amunt per clavar-li l’espasa al coll. De la ferida de l’espasa es representa com sorgeixen el gos i la serp (a 

vegades es mostra com en sorgeix el blat i els animals se n’alimenten i d’altres es representa als animals 

bevent la sang de l’animal). L’escorpí sempre apareix aferrat als testicles del toro i normalment, també 

apareix un corb i sovint també una tassa (on es recull el vi). En altres representacions a més dels animals 

habituals com són el gos, la serp i l’escorpí també trobem dofins, àguiles, altres aus, lleons, cocodrils, llagostes 

i cargols . 

Aquesta és la composició que trobem a totes les representacions de Mitra Tauroktonos, tal i com podem 

veure al dibuix [Fig.25]. Tots els elements son representats seguint exactament aquest patró. La presència 

d’aquests elements iconogràfics la trobem des de les primeres representacions, de manera que probablement  

siguin fruit de la fusió de la mitologia iraniana i grecoromana de l’època hel·lenística, segons R.Beck:  

“If  both cultures are indeed represented in the mysteries, their presence is necessarily 

blended in the iconography of  the monuments. We face, once again, the multivocality of  the 

symbols: they can ‘speak’ different cultures simultaneously.”  

R.Beck, (2006): 29. 
Leroy A. Campbell , en el seu capítol “four tauroctone assistants” descriu els animals de la seguent 

manera [Campbell, L. A. (2017): 12]: 

- El gos: El gos és un element iconogràfic present a totes les representacions de Mitra Tauroktonos. 

Aquest, sempre apareix representat a la dreta, saltant a sobre el toro primigeni per llepar la sang que brolla 

de la ferida. La representació del gos no canvia massa segons el suport, tant en escultura, relleu o pintura 

aquest apareix amb la mateixa posició.  

La simbologia de la figura del gos podria trobar el seu origen en la mitologia iraniana, en Tishtrya la 

divinitat associada a la pluja i a la fertilitat. Tishtrya lluità còsmica contra el dimoni de la la sequera 

Apaosha. Tishtrya va aconseguir vèncer a Apaosa, i amb la victoria retornaren les seves pluges als camps 

secs i a les pasture, brindant fertilitat a la terra de nou. Durant el període aquemènida, Tishtrya va associar-

se amb la Estrella del Gos, Sirius. Podríem interpretar doncs, que la figura del gos que llepa la sang del toro 

primigeni, és una representació simbòlica de la deïtat de la fertilitat iraniana, i que Mitra, al sacrificar el toro 

primigeni dóna origen al món, a la vida i a la fertilitat. (Sirius també era una estrella vinculada a Isis i a la 

fertilitat) 
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- La Serp: La serp sempre apareix representada a sota del toro, juntament amb el gos, disposada a 

beure la sang que brolla de l’animal sacrificat. Es representada com un símbol passiu, no agressiu (com 

podria ser l’escorpí que danya a l’animal amb les seves pinces). Normalment es presenta amb el cap 

aixecat i el cos “en moviment”. La representació de la serp no canvia massa segons el suport, en els 

frescos però, els artistes podien plasmar més el moviment de l’animal i jugar amb la policromia.  

La simbologia de la serp, segons Leroy A. Campbell difícilment podria trobar-se en la mitologia iraniana, 

ja que en aquesta l’animal estava associat a Ahriman. Veiem la seva representació, passiva, juntament amb el 

gos, no sembla que cerqui la representació del mal, tal i com seria si trobés el seu origen en Ahriman. 

Segurament la seva representació iconogràfica prové de l’època Hel·lenística, en el moment de fusió de les 

cultures orientals i occidentals. En context grecoromà la representació de la serp com animal subterrani 

podia simbolitzar l’associació amb la terra, la fertilitat i la mort, per això era assimilada amb divinitats de 

l’agricultura com Demèter, Ceres [García-Vaso, J. M., & Hoys, A. M. V. (1990): 98]. La seva concepció com 

a animal de la fertilitat consona amb la representació del gos. La representació conjunta dels dos animals 

bevent la sang de l’animal sacrificat podria llegir-se com un acte de metempsicosi , en conjunt amb la 16

simbologia de l’acte de Mitra sacrificant el toro primigeni [Campbell, L. A. (2017): 15] 

- L’escorpí: L’escorpí, igual que la serp i el gos, sempre apareix representat de la mateixa manera, aquest 

apareix pinçant els testicles del toro primigeni, i del penis en sorgeixen tres espigues de blat. 

Independentment dels suport, escultura, relleu o pintura, la seva representació és la mateixa.  

Inicialment, Franz Cumont va assumir la figura de l'escorpí com una representació de quelcom maligne 

que intentava impedir l’acte que Mitra duia a terme sacrificant l'animal:  

“In vain did the Evil Spirit launch forth his unclean demons against the anguish-wrung 

animal, in order to poison in it the very sources of  life; the scorpion, the ant, the serpent, strove 

in vain to consume the genital parts and to drink the blood of  the prolific quadruped; but they 

were powerless to impede the miracle that was enacting.”.  

Cumont, F. V. M. (1956):137 
En canvi, Leroy A. Campbell defensa que l’escorpí no es quelcom negatiu, sinó que aquest es un 

indicador de productivitat i fertilitat, ja que la culminació del sacrifici és el sorgiment del blat i el vi 

[Campbell, L. A. (2017): 26].  

- El corb: El corb, és un dels elements iconogràfics més rellevants, ja que és el missatger entre el Sol i 

Mitra en el relat mític i a més és el símbol del primer grau iniciàtic del culte mistèric. A diferència dels 

altres animals (el gos, la serp i l’escorpí), el corb al tenir més rellevància en el relat mític, i com a tal 

apareix representat seguint un mateix estil amb petites variacions, ja que aquest  precedeix el sol naixent 

amb un missatge per Mitra.Normalment apareix representat a la part superior esquerra de l’escena, sobre 

 La doctrina de la metempsicosi, d’origen oriental, suposa una concepció de l’ànima com a independent del cos i, 16

generalment, també de l’home com a subjecte moral, segons el comportament del qual en la seva vida l’ànima és 
retribuïda amb una nova encarnació més noble o és sotmesa a purificació en passar a animar un ésser inferior. La 
creença en la metempsicosi o transmigració de les ànimes, arrelada en la doctrina del dharma, influí en l’orfisme grec i 
fou transmesa a l’Occident en el Fedó platònic.
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Mitra, i molt a prop del Sol si aquest apareix representat. També se’l representa a prop de Mitra, sobre el 

globus celeste, o sobre el cercle dels símbols del zodíac. 

L’origen de la figura del corb també la trobem a la mitologia iraniana, en la qual el corb és la setena 

encarnació de Verethraghna, la deïtat de la victòria. El corb és doncs, una símbol de la victòria, que revela la 

potència divina del Sol. 

Aquests quatre animals: la serp, el gos, l’escorpí i el corb són els quatre elements que formen l’escena de 

la tauroctonia i que sempre es representen. Depenent del suport artístic però, l’escena es enriquida amb 

altres elements iconogràfics:  

Els acompanyants que trobem més sovint a la representació són Cautes i Cautopates, aquests apareixen 

flanquejant l’escena de Mitra matant al toro. Aquests son dos personatges que subjecten les torxes, Cautes, 

normalment representat a la dreta, manté una torxa ardent apuntant cap amunt i Cautopates, normalment 

representat a l’esquerra sosté una torxa ardent cap avall. Sempre són representats amb perspectiva 

jeràrquica, de dimensions menors a Mitra i ambdós presenten indumentària persa, per subratllar els suposats 

orígens orientals del culte, tot i que a vegades també els trobem representats com a pastors. Normalment, 

Cautes es representa a la dreta i Cautopates a l’esquerra, són molt pocs els casos en els que trobem una 

posició invertida dels personatges o en els que es troben de costat, com el cas de “La tauroctonia de 

Townley” [Fig. 26]  en la qual els dos personatges apareixen rere l’animal sacrifica, cautopates amb la torxa 

en posició invertida i Cautes subjectant la cua de l’animal. Cumont els identificava com dues representacions 

de Mithra que simbolitzaven el pas del dia, Cautes representaria al sol que s'eleva i Cautópates faria 

referència al sol quan es pon. 

La representació de Cautes i Cautopates la trobem sobre tot en les representacions en pintura i alt i baix 

relleu, quan es tracta d’una escultura exempta rarament són representats. 

Aquests darrers, són els elements més representats en les escenes de Mitra Tauroktonos, tanmateix però 

no podem menystenir els elements que en ocasions apareixen emmarcant la tauroctonia. En algunes 

representacions apareixen una sèrie d’escenes subsidiàries narratives de la vida de Mitra que emmarquen 

l’escena, normalment aquestes só el naixement de la roca, el miracle de l'aigua, de la caça del toro, la 

trobada de Mitra i el Sol, el banquet sagrat i l’ascensió al cel en el seu carro). 

Cumont assumí que la funció de la representació del relat mític era didàctica, per instruir els neòfits que 

no coneixien la història. Gordon en canvi, en contraposició a Cumont afirmà que la irregularitat de les 

composicions que mostren el relat mític impedeixen una lectura correcte, i que hom hauria de conèixer el 

relat mític per comprendre el significat del conjunt. Segons Gordon, la representació del relat hauria servit 

per il·lustrar certs aspectes de la teologia mitraica o per representar la pràcticua cultual realitzada en el 

mitraeum: “… this scene at least appears for a ritual and not primarily a narrative purpose.” [Gordon, R. L. 

(1996): 115] 
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A més de les escenes del relat mític apareixen representats elements que simbolitzen que el naixement de 

Mitra com un esdeveniment còsmic, el naixement el governant del cosmos i de la llum i per tant, com a 

origen de la vida: 

- Representacions dels set planetes, una sèrie de set altars o la presència de set estrelles, la posició 

d'aquesta seqüència sempre està a la part superior, al centre, fora de la cova i en una posició simètrica 

respecte a la composició. La representació d’aquestes no es poden entendre com a elements simbòlics 

independents, sinó com un element iconogràfic complementari del significat ocult d'aquesta representació. 

Segons Maria T. Juan aquestes podrien simbolitzar els set graus iniciàtics [Sanchis, J., & Teresa, M. (2016): 

p.187] 

- Representació dels dotze símbols del zodíac, els quals normalment apareixen l'arc que delimita el 

moment de la cova o set altars alineats en diverses posicions, però sempre fora de la cova.  

“The signs of  he zodiac engraved on his body and the emblems of  the seasons that 

accompany them, are meant to represent the celestial and ter restrial phenomena that 

signalize the eternal  flight of  the years.” 

Cumont, F. V. M. (1956): 108 
Cumont associa la presència dels 12 signes del zodíac com una representació de l’eternitat de la lluita de 

Mitra. L’autor també proposa, seguint la interpretació astrològica, que cada signe era venerat per la pràctica 

cultual segons les estacions a què es conformaven [Cumont, F. V. M. (1956): p.122.  

Roger Beck, en canvi, defensa que la coincidència entre les constel·lacions i els elements iconogràfics 

representats no pot ser fruit de la coincidència (teoria astrològica exposada a continuació) 

“It is improbable in the extreme that this set of  correspondences between elements of  the 

tauroctony and constellations in the heavens is an accidental, unintended coincidence.” 

Beck, R. (2006):31 

- Fora de la cova, normalment l'esquerra i dreta de l'escena hi trobem les representacions del Sol i Lluna, 

representats en els seus carros. Segons Cumont aquests podrien simbolitzar l’inici i el final del dia, 

tanmateix però R.Beck afirma que ambdues deïtats conformen un protagonisme en el relat mític, sobretot 

el sol, que implica un major simbolisme en la seva representació.  

“Sun god and the Moon goddess are present in the principal cult icon, the tauroctony; the 

Sun god is a major player in the episodes of  the Mithras myth; and Mithras is himself  the 

(Unconquered) Sun.” 

Beck, R. (2006): 30 
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TEORIES I INTERPRETACIONS DE L’ESCENA MITRA TAUROKTONOS
Com a emblema del Mitraisme, l’escena de la tauroctonía concep molt més que la representació d’un 

episodi del relat mític, tanmateix però la interpretació d’aquesta es un incògnita. Existeixen dues corrents 

interpretatives principals que intenten donar resposta a la simbologia de Mitra Tauroktonos [Méndez, I. C. 

(2004): 10]: 

- Interpretació basada en un significat “naturalista”, en la qual s’estableix una relació entre el sacrifici de 

l’animal i la regeneració de la creació, com un acte redemptor i renovador del món:  

La interpretació “naturalista” fou exposada per F. Cumont a principis del segle XX, el qual establí una 

connexió entre l’escena Mitra Tauroktonos i la teologia zoroastriana. Aquest establia una relació directa 

entre el mite de Mitra i de la Creació i l'inici de la Batalla cosmològica, segons la qual la mort del toro 

primigeni representaria la mort de l'ens maligne Angra Mainyu. Segons ell, la tauroctonia era la 

representació de l’origen de l’univers, creador dels éssers i de la fertilitat a la terra. 

“Thus, through the sacrifice which I have had been resignedly undertaken, the 

tauroctonous hero became the creator of  all the beneficent beings on earth; and, from the 

death which he had caused, was born to a new life, more rich and more fecund than the old.” 

Cumont, F. V. M. (1956): 137 

Des de la interpretació naturalista, per tant, es concep una lectura iconogràfica que respon a l’origen de 

la natura i del món.  

“He creates and destroys all things; he is the Lord and master of  the four elements that 

compose the universe, he virtually units in his person the power of  all the gods, whom he 

alone has begotten.” 
Cumont, F. V. M. (1956): 109 

Començant per la simbologia de la matança del toro primigeni, aquest representaria l’origen de 

l’agricultura, de l’equilibri ecològic i de la fertilitat, fet que se simbolitza amb els elements que sorgeixen 

gràcies al seu sacrifici (de la cua en sorgí el blat i de la sang el vi).  La serp simbolitzaria el principi de la vida, 

unit al cicle de la renovació (sempre relacionada amb la renovació pel canvi de pell propi de l’animal). El gos 

representa la amistat amb el ser humà i el sacrifici representa a la pròpia humanitat, la vida espiritual 

alimentada pel sacrifici. L’escorpí significa la victòria de la mort.  

També es podria interpretar com la lluita constant entre el bé i el mal que Mitra lliura, i per tant 

podríem entendre la interpretació del sacrifici de l’animal com l’origen de la vida però també com l’origen 

de la nova vida de la persona iniciada. Aquella persona que a partir del sacrifici de la “part animal” renaixés 

a com a iniciat i devot del déu Mitra. 

TREBALL DE FINAL DE GRAU �39



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

- Interpretació basada en un possible significat astrològic, en el que es concep la representació de Mitra 

Tauroktonos com una simbologia:  

La interpretació de la representació de Mitra Tauroktonos com a representació d’un significat astrològic 

és la teoria defensada pels  autors més contemporanis com Gordon, Ulansley o Beck, i també d’un dels 

primers testimonis, el filòsof  Porfiri escrigué que els temples mitràtics subterranis estaven dissenyats per 

imitar es pretenia ser "una imatge del cosmos”. 

“Porphyry interprets the mithraeum as an image of  the cosmos complete with ‘symbols of  

the elements and climes of  the cosmos’, and he attributes that interpretation to the Mithraists 

themselves (via Eubulus).” 

Beck, R. (2006): 27 

Aquesta es basa en dos fets principals, el primer i més destacat és la presència d’imatges astrològiques en 

les representacions iconogràfiques, com per exemple els símbols del zodíac, el sol, la lluna, la representació 

antropomòrfica de les estacions (podria ser una al·lusió a la posició de la terra). Considerant la presència de 

tots aquests motius astronòmics en l’art i la ideologia mitraïca, es considera que el Mitraeum fos una 

anhelació del cosmos.    

El segon fet que prova la significació astrològica de Mitra Tauroktonos es l’assimilació dels elements 

iconogràfics representats amb les constel·lacions. Cada figura que es troba a la representació de la 

tauroctonia simplificada tenen un paral·lelisme amb un grup de constel·lacions situades al llarg d’una banda 

contínua al cel: Mitra es el paral·lel de Perseus, el toro de Taure, el gos de Canis Menor, la serp d’Hydra, el 

corb de Corvus i l'escorpí per Escorpió, la sang que sorgeix de la ferida s’assimila a la Via Làctia i el blat a 

l'estrella Spica (l' estrella més brillant de Verge). Pel que fa a Cautes i Cautopates, simbolitzarien els 

equinoccis, Cautes que subjecta la torxa amunt seria l'equinocci de primavera mentre que Cautopates que 

subjecta la torxa cap avall seria l'equinocci de tardor [Nabarz, P. (2005): 22] 

Trobem a Mitra com a creador del tot en el relleu mitraic de Sidon, del 389a.C. [Fig 27]. Aquest relleu 

presenta una representació de Mitra sacrificant al toro envoltat de tots els signes del zodíac i quatre bustos a 

la part superior i dos a la part inferior, els quals representen les quatre estacions (dos bustos de la part 

superior  del centre i els dos inferiors representen de baix a l'esquerra, primavera, estiu, tardor i hivern), 

mentre que els dos medallons centrals a la part superior representen Sol (dreta) i Lluna (esquerra). En aquest 

relleu no hi trobem cap referència de l’entorn. La manca de l’entorn natural, el que crea un desordre general 

objectiu de la composició, que així es projecta en un món immaterial i abstracte, poblat de signes astrals. 

Podríem pensar doncs que es present a Mitra en el moment de la creació del cosmos.  
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Els Cautes i Cautópates, seguint aquesta línia interpretativa, podrien representar el flux de l’energia de la 

llum des del sacrifici de mitra, la pujada de la llum al món superior i el descens o els equinoccis de primavera 

i tardor. David Ulansey proposa la hipòtesi de que aquestes figures representen els equinoccis de primavera i 

de tardor:  

“Thus the fact that the torchbearers are connected with Taurus and Scorpius suggests a 

very simple answer to the question of  what the torchbearers signify: They symbolize 

equinoxes. Cautes, with his torch pointing up, represents the the spring equinox. Thus he is 

associated with the constellation Taurus, which was the location of  the spring equinox at the 

time indicated by the astronomical symbolism of  the tauroctony. Cautopates with his torch 

pointing down, represents the autumn equinox ,...,  it is associated with the constellation 

Scorpius, which was the location of  the autumn equinox at the time indicated by tauroctonia”  

Ulansey David. (1991):p.64 

Així, representats a l'esquerra i a la dreta de la Tauroctonía, es converteixen en un quadre realista de 

l'equador celeste i les constel·lacions compreses entre els dos equinoccios durant l'Edat del Taure. La torxa 

Cautes apunta cap amunt, perquè Cautes representa l'equinocci de primavera (o, segons alguns, l'aurora); el 

de Cautopates, que és l'equinocci de tardor (o posta de sol), es dirigeix cap avall.  

Després d’aquesta petita exposició de les interpretacions de Mitra Tauroktonos només basada en els 

elements iconogràfics, podem veure que ambdues podrien tenir lògica en el Mitraisme. Encara que, 

personalment considero que la interpretació astrològica (provada amb estudis astronòmics) és la més lògica. 
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POLICROMIA
Una de les característiques més rellevants per comprendre el conjunt de les representacions escultòriques 

de l’antiguitat és la policromia. A través de l’ús de colors en les escultures els artistes podien transmetre un 

missatges més complert a l’espectador, la pintura s’emprava com un factor estructurador de la composició 

general. Les escultures i els relleus eren tots policromats i evidentment, les representacions artístiques del 

mitraisme no n’eren una excepció. La majoria d’escultures, frescos i relleus s’han conservat en els Mitraeums, 

els quals eren o simulaven coves, fet que ha permès una gran conservació de la policromia. 

L’ús dels colors en els conjunts era molt rellevant en quant a la transmissió del missatge de la imatge 

representada. En el cas de les representacions artístiques del mitraisme, l’ús de colors vius i potents era 

important per l’espai i pel missatge. Si analitzem a la rellevància de la policromia en les representacions de 

Mitra Tauroktonos en els Mitrauems,  veurem que en un espai fosc com una cova (o la imitació d’aquesta) és 

important l’ús de colors vius que destaquin en la penombra, com el vermell, el blau, el daurat, el verd, etc. 

Seguint les paraules de Franz Cumont:  

“In the penumbral darkness of  the subterranean  crypts, the reliefs of  these sculptured 

composi tions would have been almost invisible without this brilliant polychromatic vesture. 

Vivid variety of  coloring, moreover, was one of  the traditions of  Oriental art, and Lucian had 

already contrasted the simple and graceful forms of  the Hellenic deities with the ostentatious 

gaudery of  the gods imported from Asia.” 

Cumont, F. V. M. (1956): 220 
Tanmateix però no només s’empraven aquests colors per la seva vivacitat, aquest constituïen un element  

molt rellevant en el conjunt iconogràfic. La representació de Mitra Tauroktonos, com hem pogut veure, és 

una imatge amb una una simbologia i una composició molt concretes,  per tant, podem assumir que l’ús del 

color no era quelcom purament estètic, sinó un element usat amb una motivació intencionada.  

Començant per la figura de Mitra, quest en algunes representacions presenta un color de pell carn, 

humà, mentre que en altres presenta un to de pell daurat, fent una clara al·legoria a l’assimilació del déu 

amb Sol invictus, tal i com podem veure al relleu de Santo Stefano Rotondo, Roma [Fig. 29]. Pel que fa a la 

seva roba, aquest sempre es representat amb vestimenta persa, fent al·lusió a l’origen oriental del déu. 

Aquesta normalment es policromada amb vermell i blau; el vermell, podria haver estat usat per vincular el 

déu amb el seu origen, tal i com afirma Israel Campos Méndez:  

“Pero se da la circunstancia de que el recurso al color rojo para decorar el traje de Mithra 

se conecta directamente con la tradición que existe en el mundo iranio, por la cual el ropaje 

de los guerreros está vinculado a dicho color. Esta práctica, que se constata entre los persas 

aqueménidas, se mantuvo estable y continuó entre los partos.” 
Méndez, I. C. (2007) : 155 

Pel que fa a l’ús del color blau, aquest d’utilitza sobretot per la capa de la vestimenta de Mitra, la qual en 

ocasions apareix decorada amb estrelles, simulant el cel, com per exemple al Mitraeum de Marino, Roma 

[Fig. 32]. Encara que en ocasions trobem l’ús invers dels colors, com al fresc de Barberini [Fig.30] en el qual 

la vestimenta del déu es blava i la capa vermella.  
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Pel que fa els personatges que apareixen representats a l’escena, també segueixen una policromia 

determinada. El toro primigeni sempre es representa de color blanc, fet que I.Campos vincula directament a 

la tradició iraniana:  

“Se trata del color del toro al cual Mitra está clavando su espada: dicho toro es 
indefectiblemente de color blanco. Esta característica se conecta directamente con la 
tradición irania cuando encontramos en los textos avésticos las descripciones que se hacen del 
Toro Primordial del cual mana toda la Creación; en el sacrificio realizado por Sóshyans, el 
Toro Hadhayans es de color blanco. “ 

Méndez, I. C. (2004):15 
Cautes i Cautopates, vestits amb indumentària persa com Mitra, sempre son representats amb els colors 

de la roba invertits, és a dir, si Cautes duu la túnica vermella i els pantalons blaus, Cautòpates  durà la túnica 

vermella i els pantalons vermells. En aquests personatges també trobem vestimentes de colors verds i grocs 

com es el cas de S. Maria Capua Vetere [Fig. 31]. Els animals que apareixen a l’escena, presenten una 

policromia fidel a la realitat, el gos sempre apareix de color marró; la serp, apareix de color verd fosc o 

vermella i depenent de la superfície la policromia és més elaborada i presenta detalls anatòmics de forma 

concreta, com es el cas de S. Maria Capua Vetere [Fig.31], on veiem que l’autor ha usat marró, verd i blau 

per aconseguir plasmar la serp de forma més realista. El corb sempre apareix de color negre, fidel a la 

realitat i l’escorpí, també seguint una policromia realista, es representat amb tons marronosos i vermells. 
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REPRESENTACIÓ MITRA TAUROKTONOS EN RELLEU, 
FRESC I ESCULTURA:

RELLEU:
Pel que fa a la representació en relleu he seleccionat tres relleus en els que es mostrin tres tipologies 

diferents de la representació de l’escena. Normalment,  

En la Tauroctonia de Nida / Heddernheim [Fig. 28] podem observar la presència de gairebé tots els 

elements iconogràfics mencionats anteriorment. La originalitat de la llosa “giratòria” permeté a l’autor 

representar les dues escenes més rellevants del relat mític. En la Tauroctonia de Sidon [Fig.27] en canvi, 

trobem una representació peculiar en la que la tauroctonia es mostra en un espai “no contextualitzat”, es a 

dir, tan sols apareix rodejada pels símbols del zodíac i no apareix cap delimitació de l’espai de la cova, ni de 

les escenes del relat mític. Finalment, el relleu de Mitra Tauroktonos de Santo Stefano Rotondo [Fig.29 ]. En 

aquest, hi trobem una representació peculiar que es mostra en tres seqüències, primer es mostra el descens 

del Sol, al centre apareix la tauroctonia i a la dreta es representa l’ascensió de Mitra i el Sol al cel. Aquest 

també apareix representat sense una contextualització de l’espai.  

Podem observar doncs, que encara que la tècnica artística del relleu permeti realitzar grans composicions 

com la Tauroctonia de Nida / Heddernheim [Fig. 28] en les que es mostraven tots els elements iconogràfics, 

també trobem propostes peculiars i individualitzades, en les que es presentaven composicions en seqüències 

com a Mitra Tauroktonos de Santo Stefano Rotondo [Fig.29 ] o completament descontextualitzades com en 

la Tauroctonia de Sidon [Fig. 27].  
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Fig: 27: Relleu Mitra 
Tauroktonos, Sidon 

Data: Finals s.IV  

Autor: Petrus Agricola 

Localització: Louvre 

CIMRM 75 

Font:http://

www.tertullian.org/rpearse/

mithras/display.php?

page=cimrm75

Fig: 28: Relleu Mitra Tauroktonos amb 
panell central reversible.  

Data: s.IId.C. 

Localització: Nida / Heddernheim, 
Alemanya. 

CIMRM 1083. 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/
mithras/display.php?page=cimrm1083

Fig: 29: Mitra Tauroktonos, Santo 
Stefano Rotondo 
Nom: Mitra Tauroktonos 

Autor: Roger Pearse, 2004. 

Data: III d.C. 

Localització: Santo Stefano 

Rotondo, Roma. 

Font: http://www.tertullian.org/

rpearse/mithras/display.php?

page=mithraeum_s_stephano_rot

ondo 

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm75
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1083
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=mithraeum_s_stephano_rotondo
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FIG. 27: RELLEU MITRA TAUROKTONOS, SIDON

Nom: Mitra Tauroktonos 

Autor: Petrus Agricola 

Localització: Louvre 

Data: Finals s.IV  

CIMRM 75 

Font:http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm75 

Elements iconogràfics presents: 
- Escena tauroctonia 

- Gos               - Serp 

- Escorpí         - Corb 

- Representació antropomòrfica del Sol                  

- Representació antropomòrfica de la Lluna 

- Representació antropomòrfica de les quatre estacions 

- Representació dels símbols del zodíac

1
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FIG. 28 :RELLEU MITRA TAUROKTONOS AMB PANELL CENTRAL REVERSIBLE.

 Nom: Mitra Tauroktonos amb panell central reversible. 

Autor: Ortolf  Harl 

Localització: Museum Wiesbaden, Heddernheim, Germany 

Data: s.IId.C. 

CIMRM: 1083 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1083 

Elements iconogràfics presents a la representats al marc:  
- Deus del vent representats als quatre medallons de les cantonades 

- Representacions atropomorfiques de les estacions  

Elements iconogràfics presents a la representats a la cara A, Mitra Tauroktonos: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- El Gos                 - La Serp 

- L’Escorpí            - El Corb 

- Cautes i Cautopates 

- El Sol                  - La Lluna  

- Arc amb els símbols del zodíac representant la cova. 

- Representació del relat mític de Mitra: Naixement         

-  Mitra transitus 

- Mitra i el Sol i l’ascens de Mitra i el Sol. 

Elements iconogràfics presents a la representats a la cara B, Banquet sagrat: 
- Toro sacrificat 

- Cautes i Cautopates servint al banquet 

- El Sol oferint raïm a Mitra 

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1083
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FIG.29 : MITRA TAUROKTONOS, SANTO STEFANO ROTONDO

Nom: Mitra Tauroktonos 

Autor: Roger Pearse, 2004. 

Data: III d.C. 

Localització: Santo Stefano Rotondo, Roma. 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=mithraeum_s_stephano_rotondo 

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos 

- Serp 

- Escorpí 

- Corb 

- Cautes i Cautopates 

- Carro del Sol invictus descendent i ascendint.

1  
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FRESC
En les representacions en fresc, trobem en la majoria de les obres el mateix esquema compositiu, 

generalment es mostra l’escena central de Mitra Tauroktonos acompanyat de Cautes i Cautopates en una 

cova, a vegades delimitada per un arc amb els símbols del zodíac i amb escenes representades als laterals.  

He seleccionat els tres frescos més ben conservats, el primer CIMRM 390 [Fig. 30] presenta la 

composició més completa dels tres. En aquest podem observar l’escena central de Mitra Tauroktonos 

acompanyat de Cautes i Cautopates en una cova, delimitada per un arc amb els símbols del zodíac i amb 

escenes representades als laterals. Sobre l’arc dels símbols del zodíac hi trobem els medallons amb les 

representacions personificades del Sol i la Lluna. Aquest presenta una peculiaritat, i es que a diferència dels 

altres dos frescos el fons es de color blanc. 

El segon, Mitra Tauroktonos de S. Maria Capua Vetere [Fig. 31] presenta l’escena de la tauroctonia al 

centre però no representa les escenes del relat mític als laterals ni els símbols del zodíac. La delimitació de la 

cova emmarca l’escena i als laterals superiors apareixen les representacions personificades del Sol (amb un 

ceptre daurat, capa vermella i corona de set raigs) i la Lluna. Als laterals inferiors apareixen les 

personificacions d’oceà (representat amb els cabells verdosos i banyes vermelles) i la terra. Aquests darrers 

personatges no acostumen a aparèixer en les representacions de Mitra Tauroktonos, és per tant una 

representació puntual d’aquest fresc.  

Finalment,  el Mitra Tauroktonos de Marino, [Fig. 32]. Aquest presenta la mateixa composició que 

CIMRM 390 [Fig. 30], tanmateix però es presenta sobre un fons negre i no es representen els símbols del 

zodíac.  

Podem veure doncs, que les representacions en fresc, seguint l’esquema principal, presenten múltiples 

possibilitats i combinacions dels elements iconogràfics, diferents en cada cas.  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Fig: 30: Fresc Mitra Tauroktonos 

Localització: Barberini Mithraeum, 

Roma 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 390 

Font: http://www.tertullian.org/

r pear se/mithras/di sp lay.php?

page=cimrm390 

Fig: 31: Fresc Mitra Tauroktonos 

Localització: S. Maria Capua 

Vetere 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 181 

Font: http://www.tertullian.org/

rpearse/mithras/display.php?

page=cimrm181 

Fig: 32: Fresc Mitra Tauroktonos 

Localització:  Marino, Italia. 

Data: s.II-III d.C.  

Font: http://www.tertullian.org/

rpearse/mithras/display.php?

page=supp_Italy_Marino_Mithr

aeum 

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm390
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm181
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Italy_Marino_Mithraeum
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FIG: FRESC MITRA TAUROKTONOS, BARBERINI MITHRAEUM

Nom: Fresc Mitra Tauroktonos 

Localització: Barberini Mithraeum, Roma 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 390 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm390 

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos                   - Serp 

- Escorpí.            - Corb 

- Cautes i Cautopates 

- Sol                    - Lluna  

- Escena emmarcada per representacions de la vida de Mitra als laterals. 

- Arc amb representació dels símbols del zodíac 

1
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FIG 31: FRESC MITRA TAUROKTONOS. S. MARIA CAPUA VETERE, ROMA.

Nom: Fresc Mitra Tauroktonos 

Localització:  S. Maria Capua Vetere 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 181 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm181 

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos 

- Serp 

- Escorpí 

- Corb 

- Cautes i Cautopates 

- Sol 

- Lluna 

"

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm181
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FIG. 32:  FRESC MITRA TAUROKTONOS, MARINO.

Nom: Fresc Mitra Tauroktonos 

Localització:  Marino, Italia. 

Data: s.II-III d.C.  

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Italy_Marino_Mithraeum  

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos 

- Serp 

- Escorpí 

- Corb 

- Cautes i Cautopates 

- Escena emmarcada per representacions de la vida de Mitra als laterals. 

- Representacio del Sol i la Lluna als medallons laterals 

1

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=supp_Italy_Marino_Mithraeum
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ESCULTURA
Pel que fa a les representacions en escultura, en la representació de Mitra Tauroktonos trobem 

composicions molt diverses. La dificultat representativa de tots els elements iconogràfics per la tècnica 

emprada resulta evident, per això en la majoria d’elles s’experimenta una disminució dels motius 

iconogràfics.   

La primera escultura CIMRM 592 [Fig. 34] fa evident la dificultat representativa, ja que en aquesta tan 

sols es apareix l’escena de la tauroctonia, eliminant tots els altres elements iconogràfics, fins i tot el corb. És 

evident que amb la sintetització de tots els altres elements també es suprimeix la contextualització de 

l’escena, és a dir, la representació de la cova. Aquesta amputació d’elements degut a la problemàtica de 

tècnica emprada la trobem solucionada a la CIMRM 415-416 [Fig. 33 ] en la qual es combinen les tècniques 

d’escultura i relleu per poder emmarcar l’escena de la taruoctonia central, la qual es representa en escultura 

exempta. Aquesta resolució permet representar altres elements com Cautes i Cautopates, el corb, el Sol i la 

Lluna i la delimitació de l’espai de la cova. Finalment, en l’última escultura seleccionada CIMRM 81 [Fig. 

35] trobem la representació central de Mitra Tauroktonos amb només el gos, la serp i l’escorpí, però 

combinada amb dues escultures exemptes de Cautes i Cautopates. La combinació de les tres escultures no 

permet una contextualització de la tauroctonia però si que permet emmarcar l’escena central, donant-li més 

rellevància. 
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Fig: 33: Nom: Mitra 

Tauroktonos 

Localització: Col·lecció 

Borghese, Louvre, Paris 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 415-416 

Font: http://

www.tertullian.org/rpearse/

mithras/display.php?

page=cimrm415 

Fig: 34: Escultura Mitra Tauroktonos 

Localització:  British Museum 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 592 

Font: http://www.tertullian.org/

r p e a r s e / m i t h r a s / d i s p l ay. p h p ?

page=cimrm592

Fig: 35: Conjunt escultòric Mitra 

Tauroktonos 

Localització:  Louvre 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 81 

Font: http://www.tertullian.org/

rpearse/mithras/display.php?

page=cimrm81

1 1

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm415
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm592
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm81
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FIG 33: ESCULTURA EXEMPTA I RELLEU MITRA TAUROKTONOS

Nom: Mitra Tauroktonos 

Localització:  Col·lecció Borghese, Louvre, Paris 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 415-416 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm415 

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos 

- Serp 

- Escorpí 

- Corb 

- Cautes i Cautopates

1
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FIG.34 : ESCULTURA MITRA TAUROKTONOS

Nom: Tauroctonia 

Localització:  British Museum 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 592 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm592 

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos 

- Serp 

- Escorpí 

- Corb 

- Cautes i Cautopates 

1

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm592


NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

TREBALL DE FINAL DE GRAU �55

FIG. 35: CONJUNT ESCULTÒRIC MITRA TAUROKTONOS.

Nom: Conjunt escultòric Mitra Tauroktonos 

Localització:  Louvre 

Data: s.II-III d.C.  

CIMRM: 81 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm81 

Elements iconogràfics presents: 
- Mitra degollant al toro primigeni 

- Gos 

- Serp 

- Escorpí 

- Corb 

- Cautes i Cautopates

1

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm81
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CONCLUSIÓ: 
L’objectiu de la comparació de la selecció de representacions de Mitra “tauroktonos” en pintura, relleu i 

escultura era poder determinar quins són els motius iconogràfics més destacats, per establir una possible 

relació entre la rellevància d’aquests segons el seu simbolisme i l’estil artístic emprat per la representació.  

Pel que fa a les representacions en pintura (fresc)  podem observar una composició molt enriquida de 

l’escena, no només per la nombrosa presència dels elements iconogràfics sinó també per la riquesa de la 

representació dels elements, ja que usant la pintura, els autors podien crear combinacions policromàtiques 

més intenses i elaborades.  

Veiem també com aquesta riquesa representativa es manté en els relleus, on la combinació de la pintura 

amb l’escultura permet composicions encara més enriquides, combinant la perspectiva amb el volum per 

donar més rellevància a l’escena central, el sacrifici del toro primigeni. A més l’us de les lloses de pedra 

permet donar més utilitat a l’obra, com podem observar al Mitra Tauroktonos de Nida [Fig. 28], en la qual 

en la mateixa llosa hi trobem una doble representació.  

En les representacions en escultura en canvi, no trobem tants elements presents com en relleu o pintura. 

La no presència d’altres elements, com per exemple, els símbols del zodíac, la representació de les estacions o 

de les escenes de vida de Mitra, es segurament per una qüestió tècnica de l’estil artístic emprat. La dificultat 

representativa de tots els elements que trobem presents en els frescos o en els relleus provocaven una 

sintetització de l’escena, eliminant tos aquells elements no-necessaris per a la comprensió del missatge que 

l’obra mostrava als iniciats al culte. 

Després de l’anàlisi individualitzat de les tres tipologies de representació de Mitra Tauroktonos i de la 

observació dels elements iconogràfics representats, podem afirmar que hi ha una clara relació entre la 

tècnica artística emprada i els motius iconogràfics representats. És evident, que a mesura que augmenta la 

dificultat de la tècnica artística emprada s’experimenta la sintetització dels elements presents, representant-se 

només els que L. A. Cambpell anomenà els “four tauroctone assistants”, i fins i tot s’arriba a la supressió 

d’un d’aquests, com hem pogut observar amb la no representació del corb en algunes representacions 

escultòriques [Campbell, L. A. (2017): 12].  

Tanmateix però, la rellevància dels elements iconogràfics representats no varia segons la possible 

interpretació de l’escena de Mitra Tauroktonos. Podem observar com en les representacions sintètiques les 

interpretacions “naturalista” i “astrològica” segueixen tenint una certa lògica, ja que en ambdues els 

personatges més rellevants són els quatre assistents a la tauroctonia (el corb, la serp, l’escorpí i el gos).  

Considerant doncs que en ambdues versions els elements més importants serien el conjunt més sintètic de la 

tauroctonia,  es podria plantejar la possibilitat de que els altres elements iconogràfics estiguessin representats 

en l’escena d’alguna altra manera o bé que cada representació iconogràfica, a més d’estar clarament 

condicionada per la tècnica representativa emprada, també ho estava per cada comunitat.  Sabent que els 

iniciats al culte custodiaven les representacions de Mitra que eren transportables, no es absurd pensar que 

potser hi havia representacions menors que en les celebracions litúrgiques s’unien al conjunt. O bé que 

aquestes escultures estiguessin col·locades davant d’alguna representació en pintura o en tela que 

contextualitzés l’escena en una cova, hi hagués la representació dels elements iconogràfics, etc.  
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A més tenint en compte la individualitat entre les diverses comunitats i el gran nombre que hi hagué a tot 

l’Imperi Romà es podria plantejar el fet de que aquestes representessin en el seu espai de culte els elements 

que cada comunitat considerava més rellevants.  Aquestes però són hipòtesis personal sorgides al llarg de la 

redacció d’aquest treball, les quals no he pogut demostrar.  
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ANNEX 1- IMATGES

MITRA A NEMRUT DAĞI: 
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Fig. 1: Plànol del Mont Nemrut Daǧı.  
Autors: r. Wood after H. Brokamp, T. Goell, J. Glogasa, and G. r. H. Wright in Goell 1957  
Font: Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017): p.130. 

Fig. 2: Dibuix disposició de les 5 estatues col·lossals de les terrasses est i oest del Mont Nemrut Daǧı. 

Autors: Commagene Nemrut Conservation Development Programme  

Extret de: http://primeross.blogspot.com/2010/11/nemrut-dagi-turquia-antioco-hercules.html

!
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Fig. 3 de: Cinc estàtues colossals, estat actual,  terrassa oest Mont Nemrut Daǧı.  
Autor: Paul Williams 
Font: https://funkystock.photoshelter.com/gallery-image/Mount-Nemrut-Statues-Pictures-Images-of-Nemrut-Dagi-
Turkey/G0000nRGeQA5LzGA/I00003AtyQ8gvWWk/C00006u26yqSkDOM

Fig. 4: Cinc estàtues colossals, estat actual, terrassa est Mont Nemrut Daǧı.  
Autors: Klearchos Kapoutsis. Creative Commons License.  
Font: Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017): p.129. 

!
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Fig. 5: Filera elleus la terrassa oest , Nemrut Daǧı. 
Autor: Herman Brijder.  
Font: Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017): p.134

Fig.6: Relleu dexiosi rei Antíoc I i Apolo-Mithras-Helios-Hermes, terrassa oest, Nemrut Daǧı. 
Autor:Miguel John Versluys  
Font: Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017): p.131

!
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Fig. 7: Cap de Mitra fragmentat de l’escultura colossal, terrassa oest, Nemrut Daǧı. 
Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm29

�

Fig. 8: Monedes d'or de l'emperador romà que commemoren la presa d'Armènia per Octavi encunyades a Pèrgam el 19 
aC. 

Font: https://www.peopleofar.com/2012/07/11/armenian-images-in-roman-coins/

�

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm29
https://www.peopleofar.com/2012/07/11/armenian-images-in-roman-coins/
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Fig. 9: Mitra naixent d’un ou o globus al centre d’un cercle zodiacal.  

CIMRM 860 
Localització: GNM Hancock Museum 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm860

Fig. 10: Relleu Mitra naixent de la roca amb la torxa i la daga.

Autor: Franz Cumont

CIMRM 353.
Font: Cumont, F. V. M. (1956): p 130

�
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Fig.11: Escultura Mitra transitus 
CIMRM 1494 
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1494

Fig. 12: Relleu Mitra Tauroktonos amb panell central reversible.  

Localització: Nida / Heddernheim, Alemanya. 

CIMRM 1083. 

Font:http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1083

!

!

http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1494
http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm1083


NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

TREBALL DE FINAL DE GRAU - ANNEX IMATGES �7

Fig.13: Reproducció del Mitraeum Mitraeum de Felicissimus, datat dels s.II d.C. a Ostia. 
Autor: Museumpark Orientalis 
Font: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:MPO_mithras-heiligdom.jpg

!

Fig.18 : V. Perses (persa)  

Font:  Diego, Carlos. (2007).

Fig.19 : VI. Heliodromo , Sol.  

Font:  Diego, Carlos. (2007).
Fig. 20 : VII. Pater, Pare.

Font:  Diego, Carlos. (2007).

" " "

Fig.14: I. Corax, Corb. 

Font:  Diego, Carlos. 
(2007).

Fig.15 : II. Nymphus 

Font:  Diego, Carlos. 
(2007).

Fig. :16. Miles, Soldat  

Font:  Diego, Carlos. 
(2007).

Fig.17 : IV. Leo, lleó 

Font:  Diego, Carlos. (2007).

"  
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Fig.22: Relleu d’una au al darrera d’un toro al castell de Zahhak  de l’est de 
Azerbaijan, Iran. 
Localització: Azerbaijan Museum, Tabriz, Iran 
Font:https://en.wikipedia.org/wiki/Tauroctony#/media/
File:Zahhak_castle_stucco_1.JPG
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Fig. 23: Mitra Tauroktonos 

Autor: Carole Raddato 

Data: s.II - III d.C. 

Localització: Copenhagen 

CIMRM: 596 

Font: http://www.tertullian.org/rpearse/mithras/display.php?page=cimrm596
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Fig. 24: Niké sacrificant el brau. 

Data: s.II d.C. 

Localització: British Museum 
Font: Adrych, P., Bracey, R., Dalglish, D., Lenk, S., & Wood, R. (2017): p.26

"



NÚRIA GASCONS I CUATRECASAS

TREBALL DE FINAL DE GRAU - ANNEX IMATGES �11

Fig. 26: La tauroctonia de Townley 
Autor: Ferrell Jenkins. 
CIMRM 593. 
Localització: British Museum. 
Font:http://www.mithraeum.eu/imago.php?id=240

!

http://www.mithraeum.eu/imago.php?id=240

	Objectiu
	Metodologia
	Introducció mitraisme
	El primer testimoni
	Qüestió etimològica

	El déu Mitra i els orígens del culte
	Mitra al Rig Veda
	Mitra Avèstic i Mitra Persa
	Mitra en el Zoroastrisme

	El culte al déu Mitra en època Hel·lenística
	Mitra a Nemrut Dağı

	Mitra a Occident
	La transformació del culte a Mitra
	Religions mistèriques antiga Roma
	Introducció de Mitra a l’Imperi Romà
	El triomf del Mitraisme
	El Mitraisme
	El relat mític
	L'espai de culte: Mitraeum
	Graus Iniciàtics
	La pràctica Cultual
	La Representació artística del Mitraisme - Anàlisi Mitra tauroktonos
	Origen de la Tauroctonia
	Elements iconogràfics de Mitra Tauroktonos
	Teories i interpretacions de l’escena Mitra Tauroktonos
	Policromia
	Representació Mitra Tauroktonos en relleu, fresc i escultura:
	Relleu:
	Fresc
	Escultura
	Conclusió:
	Bibliografia:
	Annex Imatges

