
AUGUST DE PRIMA PORTA 
 
Per analitzar una obra escultòrica cal seguir els passos següents:  
 

1. FITXA TÈCNICA 
Títol: August de Prima Porta 

Autor: desconegut 

Cronologia: 19 a.C, còpia del 14 d.C 

Localització: Musei Vaticani 

Estil: Romà imperial 

Tipologia: escultura exempta  

Material: original en bronze (desaparegut), còpia en marbre 

Dimensions: 2,04 m 

 
2.  CONTEXT 

L’antiga Roma és divideix en 3 etapes: Monarquia(753- 509 a.C), República (509-27 a.C) i              

Imperi (27 a.C- 476 d.C). 

Aquesta escultura concretament es troba en l'època imperial, inici del govern de Cèsar             

Octavi que és anomenat August pel senat. Va governar 45 anys (31 a.C- 14 d.C) els quals                 

es van caracteritzar per un període d’estabilitat i pau, Pax Romana. S’aconsegueix la             

màxima expansió i prosperitat, es romanitzen tots els territoris conquerits. Una vegada es             

realitzen les últimes conquestes, és posen les limes, fronteres emmurallades i vigilades per             

un exèrcit poderós i reorganitza el territori en províncies. Hi ha una gran prosperitat              
econòmica, es millora el comerç i les vies de comunicació. Aquesta prosperitat es veu              

reflectida en la construcció de grans obres arquitectòniques i el gran desenvolupament de             

les arts i les lletres. L’art es converteix en un instrument de demostració de poder, de                

campanya política i de propaganda. Es difon les imatges de l’emperador per magnificar el              

seu càrrec, fins i tot s’arriba a divinitzar-lo. 

La imatge esculpida de l’emperador August, l’original encarregada pel Senat, és portada a             

les províncies de l’imperi per reforçar en els ciutadans el sentiment d'obediència al sobirà. Al               

morir August es fa una còpia encarregada per la seva dona per divinitzar-lo i glorificar-lo. 

 
 

3. ANÀLISI CONCEPTUAL 
L’emperador està dempeus i decalç sobre un pedestal. Porta una túnica i una cuirassa amb               

relleus. El braç dret està aixecat, representant autoritat amb el gest d’assenyalar , mentre              

que el braç esquerre aguanta la túnica que envolta la cintura, i portava una llança. En el peu                  



dret es troba la figura de Cupido a sobre d’un dofí, té un significat mitològic però a la                  

vegada també fa de suport. 

  

Tipologia i punt de vista: Es una escultura exempta, és d’un sol bloc. Es pot veure des de                  
qualsevol punt de vista, encara que el seu punt d’interès es unifacial. 
 
Tècnica i material: La tècnica empleada a la original és la fosa, feta amb bronze, mentre                
que la còpia és de talla, i el material de marbre. 
 
Color: és de marbre policromat, conserva algunes restes de daurat, púrpura i blau entre              
d’altres. 
 
Llum: La llum incideix d’una manera homogènia a tota l’escultura, crea un clarobscur en els               
plecs de la túnica.  
 
Moviment i ritme: El moviment s’aconsegueix a partir del contrapposto, influència grega            
del Dorífor de Policlet. Els tors està recte alhora que el maluc de la cama dreta està elevada                  
i la cama esquerra está flexionada, corresponent al braç dret alçat i el braç esquerre               
doblegat que aguanta la túnica. Dona així força, i el pes es reparteix de manera equilibrada.  
També l'estructura mostra una figura triangular hi ha dues diagonals laterals i al mig una               
vertical que marca el centre.  
 
Elements decoratius: Presenta uns plecs al vestit i diferents complements. A més de la              
cuirassa i la túnica.  
 
Un grup escultòric o individual i composició: és individual amb una composició oberta. 
 
Expressió: és realista, per el rostre individualitzat, encara que retocades/rejovenides,          
s’aconsegueix un retrat perfecte de l’individu en el qual es barreja autoritat i humanitat. A               
més aquest realisme es veu també en dels plecs del vestit i els seus complements, i en la                  
cuirassa molt detallada.  
 
Temps escultura: és atemporal, mostra a August divinitzat. 
 
Textura: La textura és llisa i polida. Menys en concretes zones, com en la cuirassa que                
consta d’un relleu narratiu per representar les gestes de l’emperador i dels déus protectors, i               
el tors musculat que es deixa veure a través de la tècnica dels draps molls. A més de la                   
túnica i el cabell arrissat.  
 
 
 

4. ESTIL I CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTIL 
Pertany a l’estil de l’alt imperi. Concretament en aquesta obra escultòrica es desenvolupen             

dos gèneres escultòrics, principalment el retrat, però també el relleu històric en la cuirassa.  



Marcada per el realisme en el seu rostre i en la cuirassa, on consta d’un retrat d’escenes                 

bèl.liques. I la seva mida és superior que al natural. L’obra està subordinada a l’arquitectura.  

 

Té doble influència: la etrusca, en la individualització del rostre per les màscares funeràries              

dels difunts d’origen etrusc; i la grega pel realisme idealitzat, a més de reproduir el model                

clàssic del Dorífor de Policlet, el contrapposto. Encara que no segueix el model de bellesa               

ideal que hi havia a l’època grega sinó que mostra les seves pròpies faccions.  

Té una voluntat històrica, la qual no tenia el grec, es vol deixar constància dels èxits,                

sempre glorificant el seu present i passat  de la figura de l’emperador.  

 
 

5. ANÀLISI CONCEPTUAL 
 
Té una triple funció propagandística, commemorativa i estètica.  

Va ser encarregada per la dona d’August, Lívia.  

Sota la cama hi ha un dofí i un cupido que a l’originària : divinització - el dofí i Cupido, que                     

ens recorda a Venus. 

L’emperador és representat amb la indumentària militar pròpia d’un general romà, en l’acte             

de guiar als soldats de les seves legions. L’escultura original portava calçat, però en la còpia                

surt descalç, ja que la seva esposa ho va demanar, perquè estar desclaç significava que era                

a l’Olimp, amb altres déus i com a un més d’ells. El situa així en l’àmbit de la divinitat.  

Sota la cama dreta es troba la figura d’Enees a sobre d’un dofí, aquesta part es inclosa en                  

la còpia amb una doble funció: de suport del pes de la figura d’August i un simbolisme                 

mitològic. Fa referència a l’origen diví d’August. Simbolitza així la seva immortalitat com a              

hereu de la deessa Venus a través d’Enees.  

La cuirassa, com s’ha dit anteriorment, són escenes        

relacionades amb déus i amb algunes de les seves         

experiències militars. Als dos costats es representen les de         

dues províncies pacificades sota el seu mandat, Hispània        

(costat esquerre de la figura) i la Gàl·lia (costat dret).          

També es representa el seu fillastre Tiberi i a la part inferior            

de la cuirassa, Diana i Apol·lo, divinitats protectores de la          

casa imperial. En el centre es troba el déu de la guerra Mart             

i sobre ell el carro del sol que il·lumina les passes d’August. 



L’estàtua rep el nom d’August que és el personatge retratat, i el nom del lloc on va ser                  

trobada, a Prima Porta, al nord de Roma. 

 
6. MODELS I INFLUÈNCIES 
● Aquesta obra està principalment influenciada pel Dorídor. A més de seguir patrons            

de l’escultura grega, es barreja amb la influència etrusca, en el realisme del rostre.  
● Es considera que va iniciar la tipologia escultòrica del retrat imperial que serà un patró                             

per les posteriors escultures de tot l’Imperi. Com el retrat de Tiberi, Caracalla, Marc                           

Antoni...  

● El seu realisme també es troba en retrats com el retrat de Luci Juni Brut.  

● D’August hi ha més de 80 representacions dels diversos moments de la seva vida.              

Es representat amb diferents models de retrat: com a cap militar, com a cap civil               

absolut representat amb una toga i com Pontífex Maximus amb un mantell al cap.  

 


