
La recerca arqueolbgica és possible sense afectar objectius de projecte i d'execució d'obres. 
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A comenqament del mes de gener de 1987, en el decurs de les obres 
d'arranjament de I'antiga finca aQuinta de San Rafaelr com a Parc de 
la Ciutat de Tarragona, es produi la troballa d'un seguit de sepultures, 
aparentment d'epoca romana, la qual cosa motiva la intervenció del 
TED'A (Taller Escola dlArqueologia) que naixia de la col.laboraciÓ de les 
administracions, coincidint en el temps amb I1apariciÓ de les restes. 
La coordinació dels interessos d'urbanisme i de patrimoni facilita la re- 
cerca arqueolbgica sense causar destorb a I'obra pública que es duu 
a terme. 

Sepultura en Bmfora, 
aquest 6s el tipus més abundant df 

El patrimoni arqueolbgic de la ciu- 
tat de Tarragona, I'antiga Colonia 
lvlia Vrbs Tn'vmphalis Tarraco, es 
troba protegit per una sbrie de dis- 
posicions legals -especialment la 
declaració de Conjunt Histbrico- 
Artístic de 1966- que estableixen 
la necessitat d'emetre informe ar- 
queolbgic o fins i tot de realitzar ex- 
cavacions amb anterioritat a la 
concessió de qualsevol llicbncia 
d'obres. No obstant aix6 i donat 
que el projecte del nou parc, obra 
de I'arquitecte Lluís Batieres, no 
preveia cap tipus de remoció del 
terreny sinó, ben al contrari, I'apor- 
tació de noves terres per enlairar 
la cota del solar, la Comissió fec- 
nica de Tarragona del Consell del 
Patrimoni Cultural va informar po- 
sitivament sobre la sollicitud de Ili- 
cbncia. 

Les fortes pluges que caigueren 
sobre Tarragona a principi del mes 
de gener varen convertir I'accés a 
I'obra en un immens fangar; fou 
precisament quan es va procedir a 
retirar aquesta potent capa de fang 
quan es posaren al descobert les 
restes d'un conjunt de tombes Aixb 
motivi que I'Ajuntament de Tarrago- 
na encarregués al TED'A la realitza- 
ció de la corresponent campanya 
d'excavació i estudi de les restes. 

Les tasques d'excavació tingue- 
ren una durada aproximada de dos 
mesos, durant els quals es varen po- 
sar al descobert un centenar de 
tombes d'bpoca tardo-romana com 
també les restes d'una villa subur- 
bana dels segles 1-11 d.C. La tasca 
fou possible gricies a la constant 
collaboració de la direcció de 
I'obra i també del personal de I'em- 
presa adjudicatiria. 



Vista general del sector restes funeraries excavat al futur Parc de la Ciutat de Tarragona. 

Planta general del sector principal de sepultures. Hi podem observar que, 
malgrat certes variants, hi ha una constant en I'orientacib de les tombes. 

Els enterraments 
Es varen documentar un centenar 
de tombes de diversa tipologia 
per6 cronolbgicament contempo- 
ranies. Si bé predominaven les se- 
pultures en amfora, és a dir aquells 
en qu8 el difunt era dipositat a I'in- 
terior d'una arnfora que posterior- 
ment era enterrada, també s'indi- 
vidualitzaren sepulcres en cistes de 
lloses serrades o bé en taüts de 
fusta dels quals, evidentment, no- 
més es conservaven els claus de 
ferro. L'aixovar funerari que era 
poc nombrós i senzill, tal com co- 
rrespon a aquest tipus de sepultu- 
ra, i les característiques formals de 
les tombes permeten afirmar que 
aquest sector de necrbpoli corres- 
pon als segles Ill-V d.C. 

L'estat de conservació de les 
restes comporta un esforq consi- 
derable en el treball dels restaura- 
dors que van haver d'utilitzar en 
alguns casos -la recuperació 
d'un fetus, per exemple- m6to- 
des forqa complexos. L'estudi an- 
tropolbgic de quasi un centenar 
d'individus recuperats, realitzat 
per Elisenda Vives, ha permés un 
millor coneixement de les caracte- 
rístiques físiques de les persones 
que foren inhumades en aquestes 
tombes i fins i tot, en alguns casos, 
ha aportat dades importants sobre 
les malalties que els varen causar 
la mort. 

En un segon sector, Ileugera- 
ment allunyat del principal, varen 
ser localitzades les restes de dues 
construccions funeraries, edificis 
de planta quadrangular en els 
quals eren dipositats els cossos 
sota del paviment en uns espais 
-anomenats formae- preparats 
amb aquesta finalitat. Aquests se- 
pulcres -similars als panteons 
actuals- són lleugerament més 
antics que la resta d'enterraments, 
probablement d18poca alto-impe- 
rial; al costat d'un d'aquests fou 
trobada una inscripció funeraris 
d'un legionari roma, d'origen por- 
tuguhs, que morí a Tarragona. 

La necrbpoli paleocristiana 
El futur Parc de la Ciutat de Tarra- 
gona es construeix en I'espai ocu- 
pat per I'antiga ((Quinta de San 



Rafaeln, propietat que inclou una 
construcció d'estil modernista que 
sera restaurada. Es troba al sector 
sud-oest de la ciutat actual per6 fo- 
ra dels límits del que era la Tarra- 
co romana. 

La  quinta de San Rafaeln es tro- 
ba a 250 metres de la Fibrica de 
Tabacs, important construcci6 de 
la decada dels anys vint, la rea- 
lització de la qual comporti el 
descobriment de la Necrbpoli Pa- 
leocristiana, en la qual, segons 
sembla, foren enterrats Fructuós, 
bisbe de Tarragona, i Auguri i Eulo- 
gi, els seus diaques, martiritzats 
I'any 259 d.C. a I'anfiteatre de la 
nostra ciutat. 

Les excavacions arqueolbgiques 
portades a terme durant els anys 
vint, sota la direcció de Mn. Joan 
Serra i Vilaró, permeteren la recu- 
peració d'aquest important con- 
junt d'epoca paleocristiana, nucli 
de I'actual Mus9u de la Necrbpoli 
Paleocristiana. Es la necrbpoli tar- 
dana més important de les provín- 
cies occidentals i compta amb una 
excel.lent col~lecció de sarcbfags, 
laudes sepulcrals i objectes di- 
versos. 

Les característiques de l'antiga 
Tarraco, tant pel que fa al nombre 
d'habitants com per la seva llarga 
vida, obliguen a pensar en una ex- 
tensa irea de necrbpoli que envol- 
tava la ciutat. Sabem que els 
romans tenien per costum enterrar 
els seus difunts fora dels límits sa- 
grats de la ciutat -pomerium-, 
arrenglerant els monuments fune- 
raris i les tombes al llarg de les vies 
principals que sortien del nucli ur- 
b i .  Després d'uns quants anys les 
necrbpolis varen créixer, doncs, en 
extensió i hem d'imaginar que arri- 
baren a ocupar una gran superfície. 

Així, doncs, les tombes excava- 
des al Parc de la Ciutat ocupen un 
sector més de la gran necrbpoli 
que s'estenia pel costat sud- 
occidental de la ciutat, amb els se- 
pulcres alineats al llarg de la Via 
Augusta la qual, deixant les portes 
de la ciutat s'adregava cap al pont 
que permetia creuar el Francolí i, 
d'alli, es dirigia cap al sud de la pe- 
nínsula Iberica. 

Dibuixos reconstructius dels diferents tipus de tombes al sector de la necrbpoli 
dei futur Parc de la Ciutat de Tarragona. 
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El Taller Escola 
d' Aqueologia 
L'aparició de les restes del Parc de 
la Ciutat coincidi en el temps amb 
la creació del Taller Escola d'Ar- 
queologia (TED'A), que rebé de 
['Ajuntament de Tarragona I'enci- 
rrec de la realització de I'excavació 
arqueolbgica i I'estudi adient. 

El TED'A neix de la col~laboració 
entre Iljuntament de Tarragona, 
I'INEM i el Fons Social Europeu i té 
com a objectius la fonació tebri- 
ca i pr&ica de joves en atur, la rea- 
lització d'excavacions i estudis 
arqueolbgics i la difusió de I'ar- 
queologia en I'imbit ciutadi. 

Amb una durada inicial prevista 
de tres anys, compta amb un equip 
de professors (quatre arqueblegs, 
un restaurador, un pedagog i un de- 
lineant) i un total de vint-i-quatre 
alumnes (quatre arqueblegs, dos ' 

restauradors, tres delineants, tres 
caps de colla i dotze auxiliars d'ex- 
cavació). Durant quaranta hores 
setmanals els alumnes realitzen 
un treball prictic remunerat, al ma- 
teix temps que reben la formació 
tebrica que els permeti treure tant 
rendiment com puguin de la seva 
feina. D'aquesta manera Tarrago- 
na no sols disposa d'un equip in- 
terdisciplinari que permet afrontar 
de forma immediata les necessi- 
tats que planteja I'arqueologia ur- 
bana, sinó que també és dotada 
d'un seguit de professionals que 
en un futur prbxim permetran re- 
soldre diversos problemes relacio- 
nats amb la conservació i difusió 
del ric patrimoni monumental de la 
ciutat (neteja i manteniment dels 
monuments, vigilhcia de museus 
i zones arqueolbgiques, investiga- 
ció, difusió, etc.). 

Arqueologia urbana 
La intensa activitat de transforma- 
ció de les nostres ciutats els da- 
rrers anys ha posat sobre la taula 
el problema de com articular el 
progrés d'un nucli urbi de final del 
segle XX amb el respecte a les res- 
tes de les seves fases precedents. 
Afortunadament cada dia són m6s 
pocs els casos en els quals les res- 
tes arqueolbgiques són destruides 
de forma indiscriminada; s'ha obert 

Tomba excavat a la roca cobert amb teguae. Observeu el crani engassat, 
procediment utilitzat pels restauradon abans de la seva extraccl6. 

una via que demostra fefaentment 
que és possible construir nous edi- 
ficis, fer nous equipaments sense 
esborrar dades que permetran re- 
construir o comprendre millor la 
nostra histbria col-lectiva. 
La legislació vigent en materies 

d'urbanisme i de patrimoni permet 
establir un marc legal que articuli 
i que possibiliti aquesta coordina- 
ció; no són molts els exemples pe- 
rb comencem a avanqar pel bon 
cami. Encarrilat, perb, el tema le- 
gal, cal disposar dels mitjans hu- 
mans i tkcnics que en facin viable 
I'execucib Cada cop és més gene 
ral la convicció que cal la creació 
d'uns serveis municipals d'arqueo- 
logia que puguin afrontar les ne- 
cessitats que, a les grans ciutats 
amb un passat histbric -com 
Tarragona-, es plantegen dia rere 
dia. La creació del TED'A per part 
de I'Ajuntament de Tarragona res- 
pon al criteri esmentat; no es trac- 
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ta ja de continuar constatant que 
((sempre surten coses, com diu la 
voxpopuli, sinó d'articular els mit- 
jans, a escala de planejament o 
d'execució, que permetin realitzar 
una recerca arqueolbgica exhaus- 
tiva prkvia sense que aixb -si no 
és necessari- afecti el projecte 
que ho ha motivat. 

L'excavació i I'estudi arqueolb- 
gic de les sepultures del futur Parc 
de la Ciutat de Tarragona són un 
exemple clar de com és possible 
aprofundir en el passat histbric de 
la nostra ciutat al mateix temps 
que és dotada d'una zona verda, 
de la qual Tarragona estava clara- 
ment mancada. 

X.D. O 

NOTA: El material grhfic emprat en aquest 
reportatge pertany a I'arxiu del TED'A. 




