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PÒRTIC

La  cultura  uneix  les  generacions.  La  transmissió  dels 
coneixements ve a ésser l'ordit del teixit els fils del qual, 
conscientment  o  inconscientment,  som  els  homes. 
D'entre aquests destaquen els estudiosos que s'emprenen 
la tasca, sovint ingrata i sempre feixuga, de fer arribar a 
tothom  l'herència  cultural  que  hem  rebut  dels 
avantpassats,  ensems  que  les  pròpies  descobertes  o 
invencions.
Plantejada  en  línies  generals  la  idea  bàsica  --planteig 
ambiciós  i  quelcom vague,  mena d'esbós  a  causa  de  la 
seva  mateixa  generalització  --,  cal  preguntar-se,  més 
concretament,  si  en  el  camp  dels  estudis  locals,  i  en 
particular de la història, els tarragonins han respost a la 
crida i en quina forma. I tot seguit ens adonem que Pons 
d'Icart apareix  com  el  "pioner"  dels  historiadors 
tarragonins. Ell es proposà i assolí d'escriure un llibre que 
arribés  a  tothom,  malgrat  que  això  comportés  de 
posposar la llengua pròpia; i és just de remarcar que en 
aquesta labor ha estat el primer, si no l'únic, que fins avui 
ha reeixit verament. Després d'ell, s'ha escrit i s'ha parlat 
de Tarragona moltes altres vegades;  però tot  i  que ben 
sovint  l'obra  produïda  hagi  guanyat  en  amplitud,  en 
profusió  de  detalls  i  en  qualitat,  sempre  ha  perdut  en 
força difusora. La mateixa  Tarragona Cristiana d'Emili  
Morera,  l'edició  dels  cinc  volums  de  la  qual  exigí  el 
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transcurs de seixanta anys fóra gairebé inaccessible fins i 
tot  als erudits,  si  hom no l'hagués proveït d'uns índexs 
detallats que obren pas a la coneixença del contingut.
El  Libro  de  las  grandezas  de  Tarragona no  solament 
s'ocupa dels orígens de la ciutat i de la seva història, sinó 
també del clima, dels mitjans de vida, de l'economia i les 
seves  possibilitats.  Podem  dir  que  fou  un  missatge 
adreçat a tots els qui s'interessen per Tarragona. I prova 
d'això és que si davallem a valorar els coneixements més 
petits que sobre aquesta ciutat pot tenir una persona que 
hi  visqui  o  que  la  conegui  bé,  veurem  com  aquests 
coneixements  són,  precisament,  els  que  amb  major  o 
menor encert anotà Pons d'Icart.
El  que  acabem d'exposar  ens  mena a  afirmar  això:  les 
històries generals de Tarragona que des d'aleshores s'han 
escrit, ni poden considerar-se com a tals, ni possiblement 
llurs autors pretengueren que ho fossin.
Per  consegüent,  entenem  que  ja  és  hora  d'assajar  la 
consecució  d'una obra de  conjunt  sobre  Tarragona que 
sigui  orientadora,  sense  fantasies,  ben  documentada  i 
posada al  dia,  i  alhora escita  planerament,  a  l'abast  de 
tothom,  i  que  àdhuc  pugui  servir  de  lectura  escolar,  i 
esdevingui  un  llibre  de  consulta  indispensable  a  tot 
tarragoní il·lustrat.
No  hi  ha  dubte  que  ara  estem  prop  d'assolir  aquesta 
meta. El llibre que el lector té entre mans ens hi acosta. 
Josep Maria Recasens i Comes, que tan a fons coneix la 
història  i  la  vida  actual  tarragonines,  com  prou  ha 
demostrat  en  valuosos  treballs  anteriors,  inicia  amb  el 
present  volum  --primer  d'una  sèrie  de  quatre--  una 
síntesi geogràfica, història i econòmica de la nostra ciutat. 
La feina a fer era llarga i plena de dificultats, però calia 
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intentar-la  coratjosament;  i  heus-ne  ací  els  primers 
resultats,  els  quals  esperem  que  l'autor  ampliarà  i 
completarà abans de gaire.
Potser  l'erudit  trobarà  a  mancar  en  aquesta  síntesi  la 
notícia,  o  la  referència  bibliogràfica  o  documental, 
d'algun fet concret; o el crític desitjaria que l'autor hagués 
adoptat  una  posició  més  definida  quan  s'enfronta  amb 
opinions  dispars  o  contradictòries;  o  l'investigador 
voldria que en certs casos hom hagués donat ací un pas 
més, per tal d'abastar metes noves, o hagués completat el 
desenvolupament  de  determinades  idees  tot  just 
apuntades. Però cal no oblidar que no han estat ben bé 
aquests  el  pensament  i  els  propòsits  de  l'autor.  Ell  ha 
volgut, sense tenir la pretensió d'exhaurir els temes, però 
seriosament i amb rigor científic, posar el coneixement de 
Tarragona  més  a  l'abast  de  tots  aquells  que  per  ella 
s'interessin. I això, crec que prou ho ha aconseguit.
Gràcies, doncs, a  Josep Maria Recasens, per l'alt servei 
que  ha  prestat  a  la  seva  ciutat  nadiua,  i  per  haver-me 
distingit  reservant-me aquestes planes liminars,  que no 
sé  pas si  hauré  omplert  tan encertadament  com el  seu 
llibre mereix i com jo hauria volgut.

José Sánchez Real
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CAPÍTOL 1. LA COMARCA I EL 
TERME. LA CIUTAT: ASPECTE 

GENERAL

El Camp de Tarragona

La  comarca  coneguda  amb  el  nom  de  Camp  de 
Tarragona, situada al sud del Principat de Catalunya, és 
una  àmplia  fossa  de  1200  quilòmetres  quadrats 
aproximadament,  encerclada  per  muntanyes  de  la 
Serralada  Prelitoral.  Té  forma de  mitja  lluna  oberta  al 
mar.
El sistema orogràfic que la limita és format a l’oest per la 
serra del Coll de Balaguer, les muntanyes de Vandellòs, 
les  Moles  de  Llaveria  i  Colldejou  i  les  serres  de 
l'Argentera  i  el  Pradell;  al  nord,  per  les  muntanyes 
d'Alforja, la serra de la Mussara, els Motllats, les serres de 
Miramar,  Prenafeta,  Fontscaldes  i  Salmellà;  i  a  l'est,  a 
l’esquerra del riu Gaià, per la gran serralada que s’estén 
des de Sant Magí de Brufaganya al Montmell, anomenada 
pels geòlegs Bloc del Gaià.
Malgrat la seva proximitat al mar, aquest muntanyam té 
un a  certa  importància.  Les muntanyes  de Prades,  que 
formen el nucli nord-oest, tenen una altura de més de mil 
metres—el  seu  pic  més  culminant,  el  de  la  Baltasana, 
s’eleva a 1.201 m—; la rama de la serra de Miramar té una 
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altura mitjana de 800 m, el Bloc del Gaià sobrepassa en 
molts punts els 900 m, i les muntanyes de l’oest formen 
un cordó de 600 a 900 m d’altitud.
Aquest conjunt, com la resta de la Serralada Prelitoral, és 
de  formació  herciniana,  convertit  en  una  peneplana  i 
envaït  suaument  pels  mars  triàsics.  A  causa  d’aquesta 
evolució geològica, a les muntanyes que rodegen el Camp 
de Tarragona domina el Triàs, que forma una mena de 
capa  cobertora;  però  a  les  valls  obertes  per  l’erosió 
apareixen els materials més antics del Primari.
Geològicament el Camp de Tarragona és una depressió 
situada a l’extrem meridional de la Depressió Prelitoral 
catalana.  A  les  primeres  èpoques  del  Terciari  formava 
part de l’anomenat gran Continent Catalano-Balear que 
en  el  Miocèn  s’enfonsà  i  permeté  el  pas  de  la  mar 
miocènica al llarg de la Depressió Prelitoral. En finalitzar 
els  temps  miocènics  el  mar  es  retirà  novament,  tot 
deixant  sobre  les  terres  del  Camp  sedimentacions  de 
dipòsits marins formats de materials detrítics procedents 
de la Serralada Prelitoral. A això es deu que, al costat de 
sediments fins i netament marítims, com són les margues 
blaves o groguenques del centre i el sud de la fossa, en 
aproximar-se  a  la  serralada  els  dipòsits  formin gruixos 
importants de gresos i conglomerats molt més resistents 
a  l’erosió,  i,  per  tant,  més  destacats  en  el  relleu  de  la 
plana.
El rocam calcari del cap de Salou, que emergeix enmig de 
la  plana,  constitueix  una  interrupció  a  les  formes 
rebaixades de la costa tarragonina. La força dels vents de 
l’est  i  el  nord-oest  (serè  i  mestral),  mitjançant 
l’arrossegament d’arenes de la platja, hi ha format un bon 
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camp de dunes, d’uns dos quilòmetres de llargada, i una 
alçada aproximada de setanta metres.
Dos rius reguen el Camp de Tarragona: el Francolí  i  el 
Gaià.  El  primer  s’obre  pas  a  través  de  la  Serralada 
Prelitoral pel congost de la Rotxella,  gràcies a una falla 
que separa l’anticlinal de la serra de Miramar del massís 
tabular de Prades. El segon assenyala el límit nord de la 
comarca i es forma en el Bloc del Gaià.
El Francolí és un riu curt i de poc cabal, com tots els del 
vessant mediterrani - cabal absolut a la Riba, 1’39 metres 
cúbics per segon; cabal relatiu a la Riba, 2’98 litres per 
segon -,  bastant  irregular  -  a la Riba 9’00 -,  però té  la 
particularitat  que  divideix  la  comarca  en  dues  parts, 
denominades Alt i  Baix  Camp. La primera comprèn les 
terres situades entre la seva riba esquerra i la dreta del 
Gaià, i la segona, les terres de la seva riba dreta fins a les 
muntanyes de ponent.
L’Alt Camp i el Baix Camp tenen un paisatge diferent a 
causa  d’una  singularitat  geològica.  És  aquesta:  en  el 
primer, el nivell quaternari és representat per una crosta 
d’exsudació  molt  prima  que  generalment  no  arriba  a 
cobrir l’estratificació miocènica; en canvi, en el segon, un 
immens  con  de  dejecció  quaternari  de  gran  espessor 
cobreix el nivell miocènic.
En la seva funció de plana, el Camp de Tarragona és un 
col·lector  d’aigües  que  baixen  de  les  muntanyes  i  són 
conduïdes al mar per rius i torrents; però els vessants poc 
inclinats  del seu sistema hidrogràfic - la plana inicia el 
pendent entre els 450 i els 400 metres sobre el nivell del 
mar, i té un desnivell d’un 2% -, i les pluges torrencials de 
la tardor i la primavera, pròpies de la zona, produeixen 
sovint  inundacions  en  àmplies  extensions  de  terreny. 

13



Altrament, a la zona costanera del Camp, les plataformes 
miocèniques,  suaument  inclinades  cap  a  la  mar,  en 
arribar a l’aigua originen alguns petits escarpaments en 
els  quals  es  recolzen  platges  arenoses  extenses  però 
estretes; i sol passar que l’aigua dels torrents i les rieres 
no pot trencar la barrera de dunes i de terres d’al·luvió 
arrossegades  per  les  aigües  mateixes  fins  a  aquestes 
platges  tot  formant  aiguamolls.  Aquest  és  un  fenomen 
geogràfic en altres temps freqüent al Camp de Tarragona, 
i avui reduït considerablement per l’acció de l’home.
La climatologia és la típica de les comarques litorals del 
Mediterrani.  Les  muntanyes  protegeixen  la  plana  dels 
vents continentals, i a l’hivern li donen una temperatura 
temperada,  regulada  pels  vents  marítims.  La  mitjana 
anual és de 15’6º. ; la del mes més fred, gener, de 8’6º., i  
la del més calorós, agost, de 23’5º.
La terra és  rica,  de fàcil  conreu,  productiva;  i  el  clima, 
suau i sec, determina un paisatge de llum i de color, en el 
qual  predomina  la  trilogia  de  cultius  mediterranis:  la 
vinya, els cereals i l’olivera.

El terme de Tarragona

Situació i límits
A l’esquerra de la desembocadura del Francolí, arran del 
mar, s’eleva un tossal de 81 metres d’altura sobre el nivell 
marí, la posició geogràfica del qual és als 41° 7’9" latitud 
N. i 4° 56’45" longitud E. Al seu pendent del migdia que 
davalla  suaument  fins  al  mar,  s’estén  la  ciutat  de 
Tarragona. Dista, per camí de ferro, 99 km de Barcelona, 
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199  de  Girona,  318  de  Perpinyà,  103  de  Lleida,  83  de 
Tortosa i 275 de València.
El  tossal  queda  gairebé  al  centre  d’un  gran  cercle 
imaginari  la meitat  oriental  del  qual  és ocupat pel  mar 
Mediterrani,  i  l’altra,  pel  Camp  de  Tarragona.  Si 
l’imaginàvem el centre d’un altre cercle més petit, de 2’5 
km de radi, limitaríem un territori de forma de semicercle 
de 30’5 km2 que constitueix el terme de Tarragona. De fet, 
no es tracta d’un semicercle perfecte, sinó molt irregular, 
limitat  a  l’E.  pel  Mediterrani,  al  NE.  pel  terme  de 
Tamarit, al N. pel del Catllar, al NO. pel dels Pallaresos, a 
1’O.  pel  de  Constantí,  i  al  SO.  i  al  S.  pels  de  Reus,  la 
Canonja i Vila-seca. Tarragona i el seu terme, en relació 
amb  la  comarca  de  què  forma  part,  estan  situades  a 
l’extrem oriental.
Advertim que en referir-nos al terme volem significar el 
terme històric i no el terme municipal actual que, de més 
a  més,  compren  els  termes  de  Tamarit  i  la  Canonja, 
afegits, per conveniències administratives, el 1956 i 1964, 
respectivament. L’agregat de Tamarit té una superfície de 
24’4 km2 i  afronta al N. amb els termes del Catllar  i la 
Riera de Gaià, a l’E. amb el d’Altafulla, a l’0. amb el de 
Tarragona, i al  S. amb el Mediterrani.  El de la Canonja 
amida 8’28 km2 i confina a l’E. amb el terme històric de 
Tarragona,  al  N. amb el de Constantí,  a l’O.  amb el de 
Reus, i al S. amb el de Vila-seca.

El relleu
El riu Francolí  divideix el terme històric en dues zones 
d’aspecte completament diferent; la de llevant, que queda 
a la seva riba esquerra, montuosa, i la de ponent a la riba 
dreta, planera, amb una lleugera elevació als confins del 
terme.
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La zona montuosa comença a elevar-se a la mateixa riba 
del Francolí fins a assolir els 120 m sobre el nivell del mar 
a  una  distància  de  1.800  a  2.000  m.  L’altura  més 
septentrional del terme d’aquest front montuós és la de la 
Font d’En Garrot (120 m), i la més meridional és l’Oliva 
(123 m). Limiten la carena d’un planell que s’interna pel 
terme  en  direcció  N.-NE.  i  acaba  per  penetrar  en  els 
termes del Catllar i els Pallaresos. Precisament, una bona 
part del vessant de la carena d’aquest planell, que mira al 
mar,  passa  pels  límits  d’aquests  dos  termes  amb el  de 
Tarragona.  És  ondulat  i  abasta  altures  de  140  a  170 
metres.
Entre els aiguavessos de l’Oliva i de la muntanya de Sant 
Pere, i els de la Font d’En Garrot, es forma un torrental 
que desguassa al Francolí.  El travessa l’aqüeducte romà 
conegut per Pont del Diable.
El  tossal  on  és  emplaçada  la  ciutat  queda  aïllat,  pel 
torrent  de  Canyelles  o  de  la  Rabassada,  d’una  línia  de 
monticles que arrenca en direcció est entre el planell i el 
mar. S’alça en primer lloc el de l’ermita de la Salut (45 
m), i segueixen el dels Castells (121 m), el dels Ermitans 
(90  m)  i  el  del  Llorito  (120  m).  Els  aiguavessos 
occidentals d’aquests monticles davallen suaument fins a 
trobar el mar a les platges de la Rabassada, la Sabinosa i 
Llarga.  La  més llunyana  de  les  ramificacions  d’aquesta 
línia,  que arriba fins als  confins nord-est  del  terme, és 
coneguda pels Colls Majors, nom que recorda la filera de 
paranys que s’estenia al seu dors.
A la dreta  del  Francolí  s’obre una plana de 600 a 800 
metres  d’amplada  formada  per  terres  de  regadiu:  és 
l’horta de Tarragona, on abunden hortalisses, avellaners i 
arbres fruiters. Encara s’eixampla tímidament per l’altra 
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riba, que rega el Rec Major, una sèquia que no solament 
forneix  d’aigua  aquesta  estreta  faixa  d’horta,  sinó  que 
àdhuc penetra a l’interior de la ciutat,  on des de l’Edat 
mitjana l’aigua ha estat aprofitada per a moure diversos 
molins.
Abans  d’arribar  als  confins  del  terme  amb  els  de 
Constantí,  Reus, la Canonja i  Vila-seca,  la plana s’eleva 
lleugerament - uns seixanta metres -. La part més alta és 
la  de  l’extrem  occidental,  on  es  conserven  topònims 
d’antigues  i  importants  propietats  com  les  de 
l’Enfermeria  i  les Garrigues  i  els  masos d’Escofet,  d’En 
Soler, d’En Costa, d’En Lloberes, d’En Cavaller, d’Orovio i 
de Carabia.
El terme té uns nou quilòmetres de costa, dels quals 5’5 
són platges d’arena fina. A l’oest de Tarragona queda la 
platja del riu Clar - petita riera dominada per l’home -, i a 
l’est les platges del Miracle, la Rabassada, la Sabinosa, els 
Capellans i Llarga. Antigament, a la platja del riu Clar, i a 
la  mateixa  desembocadura  del  Francolí,  hi  havia 
maresmes, i, més modernament, el terraplè de la via del 
ferrocarril originà entollaments d’aigua a la mateixa zona. 
Avui tot això ha desaparegut per la gran transformació de 
què ha estat objecte aquest tros de litoral.
Les altres platges apareixen enmig de fronts rocosos que 
formen  les  darreres  prolongacions  dels  aiguavessos 
orientals de la filera de monticles descrita més amunt.
La  configuració  montuosa  de  tota  la  zona  oriental  del 
terme de Tarragona es perllonga al terme de Tamarit fins 
a  arribar  a  la  mateixa  riba  dreta  del  riu  Gaià.  El 
Costagrassa,  que  s’alça  vora  de  Ferran,  passa  dels  100 
metres d’altura, i el turó de Sant Joan, emplaçat arran del 
mar al costat de Tamarit, arriba als 87 metres.
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Estratigrafia i tectònica del terreny
L’extensió  del  terme  municipal  és  compartida 
geològicament  per  terrenys  secundaris,  terciaris  i 
quaternaris.
El Secundari, representat pel nivell aptià en la seva sèrie 
de l’Infracretaci, constitueix una taca que des del nord-est 
de  la  ciutat  s’estén  sostenint  la  direcció  i  acaba  per 
penetrar  al  terme  del  Catllar.  És  una  formació 
relativament estreta i llarga que té aproximadament un 
quilòmetre d’amplada per uns sis de llargada. A l’interior 
del terme la seva amplada mitjana ve a ésser d’uns cinc-
cents  metres,  i  la  seva  longitud  no  passa  dels  quatre 
quilòmetres i mig.
Aquesta taca, que s’inicia a la mateixa muralla de la part 
nord de la ciutat, on es troben obertes diverses trinxeres 
de calcàries compactes, grises i groguenques, segueix la 
línia de monticles de l’ermita de la Salut, els Castells, el 
Llorito  i  els  Ermitans.  Està  integrada  per  materials 
calcaris  compactes;  durs i  homogenis—la densitat  de la 
pedra dels del Llorito és de 2’675; la del "fetge de gat", de 
2’822, i la de Santa Tecla, de 2’680, travessats per vetes 
grises,  rogenques  o  grogoses.  Sobre  aquests  materials 
descansen calcàries argiloses i algunes capes de margues. 
Les restes del fort  del Llorito s’assenten sobre calcàries 
marmòries mesclades amb margues de tons clars, i al peu 
de la font que raja entre les calcaries cretàciques, per sota 
de les fractures i dislocacions del terreny es descobreixen 
calcaries  i  bretxes  bigarrades  que  actuen  com a  capa  i 
nivell  impermeables.  Entre  les  calcaries  grises  i 
groguenques d’aquest lloc es troben abundants vetes de 
calcària espàtica.
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L’Infracretaci  del  terme  és  posat  dins  una  formació 
miocènica més extensa. A la pedrera que forneix material 
per a les obres del port es veu com estableixen contacte 
les  dues formacions en una juxtaposició d’estrats  quasi 
verticals, separats per argiles ocres o vermelles. A la dreta 
d’aquestes  argiles  s’alineen els  materials  del  Secundari: 
"fetge de gat", Santa Tecla, un banc argilós i, finalment, 
l’anomenat  "llisós";  i  a  l’esquerra,  els  del  Terciari, 
coneguts amb els noms de "pedra de gra", molt fossilífera, 
i  "sabinosa".  Com  a  materials  de  construcció,  els  de 
l’Infracretaci  són  excel·lents,  molt  millors  que  els  que 
ofereixen les  molasses miocèniques  del  Terciari,  menys 
resistents a l’acció de la intempèrie.
El  tossal  on  és  emplaçada  Tarragona  presenta  una 
estructura  geològica  complicada.  El  Cretaci  apareix  al 
nord i al migdia de la ciutat; però prop de l’Amfiteatre, en 
un  tallat  que  hi  ha  al  camí  que  va  a  l’Estació  del 
ferrocarril,  es  veu  un  mur  completament  vertical  de 
calcàries  tabulars  margoses  d’entonació  groguenca, 
orientades de nord-est a sud-oest. Contenen en disposició 
estranya  blocs  dolomítics  travessats  diversament  per 
filons calcaris.  Sobre aquest conjunt vénen cap al Balcó 
del Mediterrani els dipòsits terciaris del Miocèn.
La presencia del Cretaci al nord i al migdia de la ciutat, i 
de  dipòsits  miocens  en  el  subsòl,  i  el  fet  de  trobar-se 
edificat  tot  el  massís,  fan  impossible  d’esquematitzar 
l’estratigrafia  d’aquest  interessant  monticle,  majorment 
quan  pel  costat  de  les  antigues  pedreres  portuàries  es 
manifesta la gran discordança que existeix en una sèrie 
de capes de mena calcaria, margosa i dolomítica. En tot 
cas,  si  els  elements  dolomítics  fossin  triàsics,  podria 
existir aquí un corriment.

19



El Terciari és representat pel nivell burdigalià del període 
miocènic. Ocupa la major part del terme de Tarragona: 
tota la zona alta, fa faixa costanera oriental i un gran tros 
del seu extrem occidental.
Els elements litològics del Miocèn més freqüents són les 
molasses a vegades compactes i altres tendres, fàcilment 
disgregables.  Com  a  exemple  d’aquesta  diversitat  de 
molasses,  segons  llur  cohesió,  direm  que  en  la 
construcció de la carretera dels Pallaresos sorgiren arreu 
materials  calcaris  miocènics,  però  mentre  entre  als 
quilòmetres  1  i  2  calgué  usar  barrinades  per  desfer les 
molasses  compactes,  al  quilòmetre  4  aparegueren 
molasses fràgils fossilíferes. A vegades són tan fràgils que 
es  polvoritzen  espontàniament  i  formen  l’anomenada 
"terra d’escudelles".
A la carretera de Valls, es veu a flor de terra el Miocèn al 
quilòmetre 88’3 en forma de molasses i material sabulós 
de  tons  clars,  amb  un  mantell  travertínic  prim  que 
s’emmotlla  a  totes  les  irregularitats  del  terreny.  Al 
quilòmetre  87’9  la  carretera  té  a  la  seva  esquerra 
l’al·luvial del Francolí, i a la dreta, sobre un basament de 
conglomerat  calcari,  s’aixequen  potents  bancs  de 
molasses que foren explotades pels romans.
Les  lumaqueles  calcàries  formen  un  nivell  constant 
damunt  les  molasses,  a  manera  de  cornises,  les  quals, 
llavorades per l’erosió, cap al nord de la ciutat formen els 
abrics del Mas d’En Garrot i de les Coves del Llorito.
A  la  part  dreta  del  Francolí  es  veu,  ensems  amb  el 
Quaternari,  una extensa taca miocènica limitada per un 
escarpat  rocós  sobre  el  qual  és  emplaçat  el  barri  de 
Torreforta.  Aquest terreny  segueix  a  poca distancia  del 
riu Clar, i el seu límit s’adapta sensiblement a la corba de 
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nivell  de  20  m.  A  l’altura  de  la  carretera  de  València 
desapareix, mentre que pel nord i per l’oest s’allunya en 
elevació  fins  a  penetrar  als  termes  veïns.  Els  seus 
materials litològics són calcàries més o menys compactes, 
i  en algun punt, com el camí de Castellarnau,  molasses 
lleugerament fossilíferes. Des de dalt del camí del Polvorí 
o de les Gavarres s’observa perfectament com la vegetació 
d’avellaners del Quaternari canvia per la de garrofers, que 
predomina en aquest sòl miocènic.
El  terreny  quaternari  constitueix  una  bona  part  de  la 
plana  de  la  riba  dreta  del  Francolí  i  una  estreta  faixa 
situada a l’esquerra. És format de capes al·luvials en les 
quals  no  escassegen  els  elements  grossos  poligènics 
arrabassats a la conca alta.
El llit del torrent de Canyelles o de la Rabassada corre pel 
Quaternari diluvial a la petita vall de Terres Cavades. En 
temps passats, el corrent d’aquest torrent, avui eventual, 
devia ésser important, per tal com segurament formà els 
grans  dipòsits  de  material  terrigen  que  es  veuen  a  la 
trinxera oberta per la via del ferrocarril de Barcelona, a 
partir  dels  primers  cent  metres  que  segueixen  el 
quilòmetre 1.
Al  terme  de  Tamarit  es  veuen  els  mateixos  elements 
geològics que al de Tarragona. El Cretaci forma una taca 
recoberta  pels  al·luvions  del  Gaià  i  els  mantells 
miocènics, constituïda per uns monticles que travessen el 
congost del  riu entre la Riera i  Ferran.  El  Costagrossa, 
que  domina  Ferran,  és  format  per  calcaries  compactes 
cendroses.  El  Miocèn  passa  dels  60  m  de  gruix  als 
espadats  de  Tamarit,  i  el  Quaternari  es  veu  a  la  zona 
al·luvial  del Gaià,  més reduïda i  més estreta que la del 
Francolí.
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Els mantells de sedimentació més antics són del Triàsic, 
representats exclusivament a Tarragona, que es troben en 
contacte  directe  amb el  Cretaci.  Aquesta disposició  i  la 
tectònica  d’altres  zones  del  Camp  de  Tarragona 
demostren  que,  a  partir  del  Triàsic,  es  produí  un 
enlairament del sòl limitat en direcció sud-oest per Salou; 
és a dir, que els límits del mar juràssic solament devien 
arribar a Salou.
El Secundari del nord de Tarragona ve a formar, en línies 
generals,  un  anticlinal,  al  flanc  del  qual,  després,  s’ha 
sedimentat el Miocèn. Tocant a la muralla el descens és 
constant cap al sud-est, i als voltants de la font del Llorito 
les capes es dirigeixen al nord-oest.
A partir de l’Aptià emergí tota l’actual zona costanera, i, 
en començar el Neogèn sofrí un altre anegament. Per això 
es  troben  els  dipòsits  miocènics  corresponents  al 
burdigalià  inferior,  des  de  la  costa  fins  al  peu  dels 
massissos secundaris  que formen les  muntanyes baixes 
de les conques inferiors del Francolí i del Gaià. La base de 
la formació s’inicia amb una sèrie de materials detrítics 
que  en  gran  part  procedeixen  de  les  formacions 
paleozoiques i secundàries que entren en una nova fase 
d’erosió molt activa. Els moviments orogènics del Miocèn 
mitjà són ací molt atenuats. Els dipòsits del Miocèn mitjà 
i del superior no apareixen en aquesta zona tarragonina.

Hidrografia
El Francolí, el riu més important del terme, el travessa de 
nord a sud i desemboca al Mediterrani tocant al port de 
Tarragona.  Pertany  a  la  xarxa  hidrogràfica  del  Sistema 
Mediterrani, i és d’escàs cabal, sobretot en el trajecte del 
terme,  on  acaba  per  ésser  nul  durant  molts  mesos  de 
l’any. Com a típic riu mediterrani, diguem-ne torrencial, 
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són temibles les seves crescudes estiuenques o tardorals, 
d’aparició breu però fulminants. De tota manera, malgrat 
la persistència del seu llit pedregós i sec, sense una gota 
d’aigua, el Francolí  ve alimentat per un cabal ocult que 
permet l’existència  d’unes reserves d’aigua subterrànies 
que, a llur desembocadura, formen una extensa bossa.
A l’extrem occidental del terme de Tamarit es troba el riu 
Gaià,  encara  de  menys  importància  que  el  Francolí. 
Desemboca  al  Mediterrani  a  Tamarit,  després  de 
travessar en ample congost el massís Ferran-Altafulla.
Entre  el  Francolí  i  el  Gaià  es  troben  alguns  cursos 
d’aigües temporals que en temps passats devien tenir una 
certa  importància,  però  avui,  a  causa  de  l’escassesa  de 
pluges, gairebé sempre estan eixuts. El curs més pròxim 
al Gaià és el barranc de les Ànimes o de la Mora, que es 
forma prop del Mas d’Enric i que després de vorejar la 
formació cretàcica es dirigeix pel Mas Sorder a la cala de 
la Mora, on desemboca al mar. Menys importància tenen 
el barranc de la Bassa, que desguassa a la platja de Mas 
Rabassa, i el barranc de Canyelles o de la Rabassada, del 
qual ja ens hem ocupat.
A ponent del Francolí només es troba el riu Clar, sèquia 
que procedeix de la Selva del Camp i ajuda a regar els 
conreus de les terres quaternàries,  d’una gran fertilitat, 
de la riba dreta del Francolí.
Les fonts naturals del terme es redueixen a la del Llorito i 
la del Mas d’En Garrot; totes dues són d’escàs cabal.

La vegetació
Amb  el  temps  el  paisatge  del  terme  de  Tarragona  ha 
canviat  profundament,  més  que  res  per  l’acció 
destructora  i  modificadora  de  la  mà  humana.  La  seva 
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zona elevada i els mateixos vessants del tossal on es troba 
emplaçada  la  ciutat,  devien  ésser  coberts  de  pins;  les 
zones  baixes  del  litoral,  i  especialment  les 
desembocadures del Francolí i del Riu Clar, devien ésser 
plenes d’estanys i de maresmes, encara visibles al principi 
d’aquest  segle  (estanys  de  Montguió,  del  Punyent,  de 
Gàlvez  i  de  Malena  Costa).  Avui,  d’això,  no  en  queda 
gairebé res, i l’acció humana no solament és visible en els 
sectors  aprofitables  per  al  cultiu,  ocupats  per  la  vinya, 
garrofers,  avellaners  i  altres  arbres  i  conreus  diversos, 
sinó  també  a  la  gran  extensió  muntanyosa  de  la  zona 
elevada.
Gairebé a tot el terme el canvi de la fesomia vegetal ha 
conduït a la formació de garrigues i erms.
La  història  de  la  vegetació  del  terme  comença  en  els 
boscos,  passa per  les  garrigues  i  acaba  en els  erms.  El 
procés de destrucció sempre és el mateix. Els arbres foren 
talats,  i  els  terrenys  despoblats,  per  pagesos  i  pastors 
afanyosos d’ampliar els conreus i de renovar pasturatges. 
La  destrucció  ha  estat  tan  completa,  que  avui  només 
queden boscos més o menys extensos a les grans finques 
de  la  part  alta  del  terme  (masos  de  Morató,  Granell, 
Pastor, els Arcs, el Frare i Garrot). La resta tot és garriga i 
erms.
La garriga, protegida del foc i de la voracitat dels animals 
de pastura i  ajudada amb bona voluntat,  amb el temps 
pot transformar-se de nou en bosc; però contràriament, 
veiem que,  fortuïtament  o  intencionadament,  sovint  és 
presa de les flames, i a la primavera següent els ramats 
pasturen fàcilment tallant els brots tendres de les plantes 
arran  del  sòl.  D’aquesta  manera  la  garriga  degenera  i 
acaba per transformar-se en erm.
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El  concepte  local  de  garriga  a  la  zona  que  ens  ocupa 
coincideix amb el d’alguns biogeògrafs, definit així: una 
formació sobre sòl calcari desproveïda de pi blanc (Pinus 
halepensis Mill.)  i  d’alzina  (Quercus ilex L.),  a 
conseqüència  de la  degradació  forestal,  i  dominada pel 
coscoll o garric (Quercus coccífera L.). Aquest vegetal és 
modest, de fulles perennes, petites, i arestes espinuloses, 
de  consistència  coriàcia  amb  cèl·lules  epidèrmiques 
fortament  cutinitzades.  Són  formes  i  disposicions  que 
permeten  al  coscoll  d’establir-se  en  terrenys 
desfavorables al desenvolupament de la vida vegetal, les 
quals es repeteixen a les altres plantes que l’acompanyen 
a les formacions de garrigues.
L’extrema ariditat del clima i, sobretot, l’eixut estival són 
causa que algunes plantes, en llur adaptació a l’ambient, 
hagin reduït o suprimit els òrgans de la transpiració. Així, 
l’argelaga  (Genista scorpius DC)  presenta  fulles  de 
dimensions molt petites i  espaiades pel cos espinós del 
vegetal,  i  l’esparreguera  garriguera  (Asparagus 
acutifolius L.)  és  privada,  d’una  manera  gairebé 
definitiva, de tota superfície foliar transpiratòria.
La  cutinització  accentuada és caràcter  bàsic  en un bon 
nombre  d’espècies.  La  mata  (Pistacia lentiscus L)  i 
l’aladern (Phillyrea angustifolia L), entre altres, són bons 
representants d’aquests vegetals sotmesos al medi hostil i 
sec de la garriga.
La  vitalitat  de  la  formació  és  tanta,  que  terrenys 
relativament  abandonats  o  afrontant  amb  els  conreus, 
són recuperats per la garriga, que ja els havia dominats 
amb anterioritat, abans que l’activitat humana els hagués 
desnonats.
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Qualsevol  de  les  garrigues  del  terme  és  poblada 
fonamentalment  per  les  espècies  següents:  espígol 
(Lavandula latifolia Mill)  llet  de  bruixa  (Euphorbia 
nicaensis All),  Ononis minutissima L.,  jonça 
(Aphyllantes monspeliensis L.), escorsillada (Globularia 
alypum L.),  romaní  (Rosmarinus officinalis L.),  estepa 
blanca  (Cistus albidus L.),  esparreguera  garriguera 
(Asparagus acutifolius L.),  estepa  negra  (Cistus 
salviaefolius L.),  arítjol  (Smilax aspera L.),  Asparagus 
aphyllus L.  var stipularis Forsk,  argelaga  (Genista 
scorpius DC), margalló (Chamaerops humilis L.) i coscoll 
(Quercus coccifera L.).
Els boscos del terme són formats gairebé exclusivament 
de pi blanc (Pinus halepensis Mill.).  D’alzina, potser en 
trobaríem alguna a manera de relíquia. El pi blanc, arbre 
de proporcions mitjanes i  de fullatge espaiat,  permet el 
trànsit  de llum suficient  perquè prosperi  una vegetació 
d’escassa altura.
El terreny dels boscos és més ric en substàncies nutritives 
que no el de la garriga. Es manté relativament humit fins 
a una profunditat regular; la temperatura de l’ambient, a 
l’estació més calorosa,  és  lleugerament inferior a la  del 
que  el  circumda,  mentre  que  el  grau  higroscòpic  és 
superior. Aquestes particularitats climàtiques afavoreixen 
la perduració del bosc, si l’home no el destrueix.
La part més baixa del terme és constituïda per la faixa 
litoral en els seus dos aspectes: platges i fronts costaners 
rocosos, d’extensió molt més limitada. S’hi han d’afegir, 
també, les terres humides dels voltants de la platja del riu 
Clar,  en  altres  temps  pantanoses,  i  una  petita  mostra 
d’aquesta mena de terreny que es troba a la platja Llarga, 
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als  límits  del  terme,  on  desemboca  un  petit  torrent 
procedent de la Budellera.
A les  arenes seques es desenrotllen un bon nombre de 
plantes arenícoles, halòfiles unes, i xeròfiles d’altres. Als 
terrenys  humits  propers  a  la  platja  creixen  plantes  de 
tipus halòfil  o hidròfil;  segons el grau de salinitat de la 
terra.  On  les  arenes  s’han  consolidat  s’estenen 
infiltracions de vegetació de prat, així que van perdent les 
condicions salines.
A les platges menys freqüentades - alguns sectors de la 
Llarga i de la del riu Clar, es veuen espècies de les més 
típiques que no manquen a cap platja, com el rave marí 
(Cakile maritima Scop.)  i  les  seves  companyes  més 
constants,  el  violer  marí  (Matthiola sinuata R.  Br.), 
Medicago marina L.,  el  panical  marí  (Eryngium 
maritimum L.),  la  campaneta  de  mar  (Convolvulus 
soldanella L.),  Euphorbia paralias,  Euphorbia peplis L., 
el  passacamins  marí  (Polygonum maritimum L.), 
Cyperus schoenoides Gris,  el  borró  (Ammophila 
arenaria L.) i la barrella (Salsola kali L.).
La  població  de  les  arenes  soltes  és  discontínua.  Les 
plantes que hi creixen es mantenen distants les unes de 
les  altres  i  formen  a  la  platja  del  Riu  Clar  (com 
Euphorbia paralias L.) petites colònies, separades entre 
elles. A la platja Llarga una associació subespontània de 
bàlsam  (Mesembrianthemum acinaciforme L.)  i  Aloe 
umbelata DC constitueix, a l’arena seca, una petita clapa 
paraclímax.
Als  terrenys  pantanosos  es  desenvolupa  una  vegetació 
adequada a un sòl on no penetra l’aire, i d’una marcada 
reacció àcida. Les espècies més freqüents que s’hi troben 
són:  la  litra  (Lythrum salicaria L.),  l’herba  de  gat 

27



(Pulicaria dysentérica Gaertn.),  el  poliol  d’aigua 
(Mentha pulegium L.), el lletsó marí (Sonchus maritimus 
L.),  el  malrubí  d’aigua  (Lycopeus europaeus L.), 
l’enciamet de la Mare de Déu (Samolus Valerandi L.), el 
presseguer  (Polygonum pessicaria L.),  Polygonum 
serrulatum Lag., Galium palustre L., el plantatge d’aigua 
(Alisma plantago aquatica L.),  la  bova  (Typha 
angustifolia L.),  el  jonc dels  galàpets  (Juncus bufonius 
L.),  el  canyís  (Phragmites communis Trin.),  Cladium 
mariscus RBr. i el lliri groc (Iris pseudoacorus L.).
Als  roquerals  costaners  regna  una  quasi  constant 
atmosfera  salina  de  l’aigua  del  mar  polvoritzada  pel 
batement de les ones. La vegetació és en general de tipus 
fissurícola.  Les  plantes  aprofiten  les  clivelles  de  les 
roques,  per  a  arrelar;  la  dominant  és  el  fonoll  marí 
(Chrithmum maritimum L.), el qual acompanyen Statice 
duriuscula Girard,  Frankenia intermedia DC.,  Plantago 
crassifolia Forsk, i la brufalaga (Passerina hirsuta L.).1

La ciutat: aspecte general

Característiques del relleu i llur influència 
en l'estructura urbana
La  ciutat  de  Tarragona  és  emplaçada  en  un  tossal  de 
vessants suaus, excepte el flanc N-NE, que és un espadat. 
Les  edificacions  es  distribueixen,  amb preferència,  pels 
vessants sud-oest i sud. Aquest darrer davalla fins al mar, 
amb el  qual  entra en contacte  a una distancia  de 1650 

1 Per a aquesta secció hem utilitzat les obres següents:  Àlbum Meravella; 
Centelles,  Física; Geogr. Catalunya; Iglésies,  Delimitació; Mapa geológico  
de España; Morera, Provincia de Tarragona (veg. Bibliografia, supra).
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metres de la part més elevada del tossal; l’altre, més suau, 
s’allarga fins aconseguir l’aiguavés esquerre del Francolí.
La  major  part  de  les  aigües  del  tossal,  les  recollia  un 
torrent que es formava al carrer Major, seguia el Portalet, 
tallava  els  carrers  de  Sant  Agustí  i  de  l’Hospital 
(oficialment,  del  comte  de  Rius),  i  enfocava  el  mar 
gairebé recte al llarg del carrer de la Unió (oficialment, 
dels Germans Landa). La seva torrentera dividia el pendís 
on és emplaçada la ciutat, en dues parts: a la de la dreta, 
sempre  mirant  al  mar,  abans  d’arribar  a  l’escarpat 
marítim, s’alçava un turonet el punt més elevat del qual 
quedava, mica més mica menys, entre els carrers de Soler 
i Lleida, on hi ha les ruïnes del Fòrum; a la de l’esquerra, 
la carena rocosa del vessant del torrent penetrava al mar 
en forma de promontori i dividia la cala del Miracle, que 
quedava a orient, de la badia o port natural ja esmentat, 
situat a la part occidental.
Aquestes  formes  primitives  del  relleu  -  exposades 
esquemàticament - han sofert quantioses modificacions a 
causa de la persistent acció de l’home a través de més de 
dos  mil  anys  en que hi  ha estat  instal·lat.  Els  romans, 
segons  sembla,  foren  els  qui  primer  efectuaren 
modificacions  d’importància,  en  dividir  la  part  alta  del 
tossal en terrasses a fi de disminuir la inclinació natural 
del  terreny  per  adaptar-lo  millor  a  les  necessitats 
urbanístiques;  però  foren les  necessitats  creades  per  la 
gran expansió de la ciutat en el segle passat i l’actual, les 
que feren estralls en la modificació del relleu. Podem dir 
que de la Rambla Vella (oficialment, de Sant Carles) avall, 
tot ha estat remogut amb tanta intensitat, que en alguns 
llocs els desmunts sobrepassen els deu metres. I aquesta 
obra, ja en si titànica, s’engrandeix encara més per haver 
estat  feta,  gairebé  tota,  a  la  roca  viva  del  Secundari 
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denominada "fetge de gat", d’una gran duresa. Els grans 
espadats  de la  Pedrera  del  Port  i  l’anomenat  Balcó  del 
Mediterrani són testimonis perennes d’aquesta gran obra 
modificadora a que fou sotmès el relleu sobre el qual fou 
edificada la ciutat moderna.
Doncs bé: totes aquestes transformacions tan radicals no 
han  aconseguit  d’esborrar  els  trets  essencials  de  la 
primitiva  forma  del  relleu,  i,  en  conseqüència, 
condicionen l’estructura urbana de la ciutat moderna. Per 
exemple: el torrent que hem descrit esdevingué, primer, 
el camí natural per a arribar al port i després, quan hom 
urbanitza la zona on està enclavat, es transforma en la via 
més important de la ciutat, en el nexe entre la ciutat alta i 
el  barri  portuari.  Els  carrers  que  la  travessen 
perpendicularment  recorden,  per  llur  pendent,  els 
aiguavessos  del  torrent.  Els  antics  escarpats  marítims, 
encara avui limiten una àmplia zona portuària que no es 
sinó una porció de terreny recuperat al mar. El turonet 
que  hem  al·ludit  és  perfectament  visible,  i  la  seva 
prominència canvia la rasant dels carrers prop de la plaça 
de Ponent.

Forma de la ciutat i zones urbanes
Vista  de  front,  des  del  mar,  la  ciutat  té  una  forma 
piramidal amb la costa per base, que es desborda cap al 
sud-oest.  En  realitat  la  part  alta  té  una  figura  de 
paral·lelogram  irregular  perfectament  limitat  per  la 
muralla, que s’estreny així que s’acosta al cim del tossal. 
A  continuació,  pendent  avall,  pren  la  forma  d’un 
amfiteatre  amb  tendència  a  constituir  un  cinturó 
d’encerclament de la ciutat alta i a perllongar-se fins al 
Francolí.
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Fonamentalment, la ciutat es divideix en dos sectors ben 
definits, de fisonomia distinta: el casc antic o ciutat alta, i 
el casc modern o ciutat baixa
El primer, voltat de muralles d’origen romà de basament 
megalític,  llevat  el  front  SO.,  constitueix  un  conjunt 
residencial  en  què  dominen  els  elements  històrico-
arqueològics.  La  forma  urbana  esta  fortament 
influenciada per la de l’antiga ciutat romana: en conserva 
el  perímetre  i  les  terrasses  escalonades  que  ha  calgut 
salvar per mitjà d’escales o de forts pendents. Altrament, 
el  carrer  Major,  eix  de la xarxa viària de la ciutat  alta, 
recorda el "decumanus" d’un poblament romà.
Els trets de la urbanització medieval també són visibles 
en el traçat de diversos carrers, especialment en els que 
formaven  l’aljama  o  barri  jueu,  situat  a  l’est.  La  gran 
catedral  que corona el conjunt, construïda en part amb 
materials romans, recull  l’esperit religiós que regnava a 
l’Edat  mitjana.  Al  seu  entorn,  enmig  de  testimonis 
arqueològics  romans  i  medievals,  s’alcen  grans 
edificacions  modernes  eclesiàstiques  -  Palau  de 
l’Arquebisbe, Seminari Conciliar, Cases dels Canonges - i 
diversos convents.
L’extensió del casc antic és de 20’04 Ha. Tret de la part 
més  elevada,  ocupada  pels  edificis  religiosos  suara 
indicats, és constituït per una juxtaposició d’illes de cases 
de  forma  més  o  menys  irregular,  separades  per  vials 
estrets. La manca d’espais lliures i l’estretor dels carrers 
són causa que la densitat de població d’aquesta zona sigui 
la més elevada de la ciutat: 646 hab. per Ha.
El  segon  sector  se  subdivideix  en  tres  zones  ben 
delimitades: l’eixampla antiga, amb destinació residencial 
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i  comercial;  la  portuària,  comercial  amb  possibilitats 
industrials; i l’eixampla moderna.
L’eixampla antiga té per eixos principals la Rambla Nova 
(avui, oficialment, Avinguda del Generalíssim) i el carrer 
de  la  Unió.  La  primera  és  una  avinguda de  45  metres 
d’amplada i  800 de llargada,  traçada en direcció E.-O., 
dividida  en  quatre  trams,  amb  grans  possibilitats 
expansives en direcció O. La segona constitueix el nexe 
entre el casc antic i el port.
Les  illes  de cases  d’aquesta  zona són rectangulars  i  els 
carrers  que  les  limiten  tenen  una  amplada  de  7  a  10 
metres. La densitat de població és de 262 hab. per Ha . 
L’edificació  està  concebuda  per  a  fins  residencials  i 
establiments  de  comerços  a  la  menuda.  Als  principals 
carrers les cases són de cinc plantes d’altura, i als altres 
dominen les de tres o quatre, llevat en alguns edificis més 
moderns intercalats, que arriben a les vuit i deu plantes. 
També es concentren a la Rambla i vies afrontadores, la 
majoria  dels  edificis  públics,  estatals,  provincials  o 
particulars.
La  zona  portuària  pren  la  fisonomia  urbana  de  les 
edificacions  i  vials  adaptats  per  a  desenvolupar  amb 
eficàcia  activitats  comercials  derivades  del  moviment 
portuari.  Té una superfície de 40 Ha. i una densitat de 
població  de  178  hab.  per  Ha.  El  tronc  principal  del 
sistema  viari  és  format  pels  carrers  d’Apocada,  Reial  i 
plaça  dels  Carros  (ofic.,  del  General  Sanjurjo),  que  els 
uneix. Per ell passa gairebé tot el tràfic portuari. Una gran 
part d’aquesta zona fou construïda a la segona meitat del 
segle passat. Hi dominen els grans magatzems vinícoles. 
Les  edificacions  residencials,  minoritàries,  tenen 
regularment tres o quatre plantes d’alçària.
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Cal esmentar a part el barri marítim anomenat Serrall, de 
construcció no anterior al 1860. És d’extensió petita (3’16 
Ha.), però d’una gran densitat de població (600 hab. per 
Ha.), que viu de la pesca i derivats. La seva forma és la 
d’un paral·lelogram molt allargat. Els vials són estrets, i 
les cases, en llur majoria velles, són de dues o tres plantes 
amb els baixos habilitats per a comerços, magatzems de 
peix i estris de pescar. El centre de contractació de peix, 
el Pes i les instal·lacions dels exportadors determinen la 
idiosincràsia de la barriada.
L’eixampla moderna ocupa la part més exterior del casc 
urbà en les seves direccions oriental i occidental. El sector 
oriental s’estén, amb preferència, a dreta i esquerra de la 
carretera  de  Barcelona,  i  té  tot  l’aire  d’una típica  zona 
turística,  amb hotels,  xalets,  apartaments,  espais  verds, 
etc.  Darrerament,  la  urbanització  de  les  platges  del 
Miracle  i  la  Rabassada ha afavorit  el  desenvolupament 
d’aquest  sector.  El  sector  occidental  és  exclusivament 
residencial.  La  major  part  ha  estat  edificat  durant  els 
darrers vint anys, i tendeix a tenir com a centre el punt 
d’intersecció de grans vials: la plaça Imperial Tàrraco, des 
de la qual la ciutat s’afanya a expansionar-se per la plana 
en direcció al Francolí,  que ja és aconseguit mitjançant 
l’obertura de la gran Avinguda de Pius XII. Pel que fa a 
les edificacions es mesclen l’habitatge unifamiliar d’una o 
dues plantes rodejat de jardins, i el bloc de set a deu pisos 
d’alçària.
A l’altra  banda del  Francolí,  mentre  la  franja  litoral  és 
ocupada  per  instal·lacions  industrials  d’una  certa 
envergadura,  més  a  l’interior,  entre  les  carreteres  de 
València  i  Reus,  en  allò  que  abans  era  la  partida  de 
Torreforta  s’ha  format  una  barriada  essencialment 
obrera. Les primeres cases daten del 1946, i avui el barri 
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passa dels 7000 habitants. El nucli principal és format de 
blocs, i al seu entorn s’escampen petits habitatges, amb 
preferència unifamiliars.

Els agregats
Amb la incorporació del terme de Tamarit s’han agregat a 
Tarragona el poblat de Ferran, el castell de Tamarit i els 
masos del Molnàs. Ferran és un poblet d’una trentena de 
cases situat a la riba dreta del Gaià, a un quilòmetre i mig 
de la seva desembocadura. De Tamarit, un dels primers 
poblats  del  Camp  de  Tarragona  a  partir  de  la 
Reconquesta, no en queda sinó el castell, emplaçat en un 
turó  que  s’alça  on  el  Gaia  desguassa  al  mar.  Els  seus 
habitants acabaren per traslladar-se a Ferran a causa de 
les febres palúdiques. Formen el Molnàs unes vuit o deu 
cases situades a cinc quilometres de Tarragona, prop la 
ratlla divisòria dels dos termes.
El conjunt del vell terme de Ferran té, com podem veure, 
una  importància  urbana  gairebé  nul·la,  i  el  nombre 
d’habitants no passa de 350.
El nucli urbà de l’altre terme agregat, el de la Canonja, és 
format per dos poblets antigament separats per uns 800 
m de distància: Mas Ricart i la Canonja. Mas Ricart era al 
pla, a redós d’un castell, i la Canonja es trobava a dalt i als 
vessants d’un pujol que s’eleva a uns 20 a 22 m sobre el 
nivell del mar. Com en el cas de Tamarit, els habitants de 
Mas Ricart, afectats pel paludisme, s’anaren retirant a un 
lloc  més  alt,  la  Canonja,  que  a  causa  d’això  cresqué. 
Possiblement  el  mateix  origen  de  la  Canonja  caldria 
atribuir-lo a aquesta immigració de veïns de Mas Ricart. 
Més tard,  ja al  començament del  segle,  els  dos poblats 
s’uniren  per  mitjà  del  que  avui  és  un  ample  carrer, 
conegut per l’Arravaleta.
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Segons el cens del 1960 el municipi de la Canonja tenia 
443  cases  i  1.754  habitants;  però  avui,  particularment 
després d’haver-se format un nou nucli de població dins 
el  terme,  en  el  turó  conegut  per  Bonavista,  no  és 
aventurat afirmar que la seva població s’ha triplicat.

Factors constants i mecanisme que 
regeixen l'evolució de la ciutat
N’hi ha prou amb un cop d’ull per a advertir que els dos 
factors físics dominants a l’urbs tarragonina són l’altura 
espadada  i  la  badia  marítima.  La  primera  reuneix 
magnífiques condicions naturals de defensa; talment, que 
resulta una posició excel·lent per a instal·lar-hi una base 
militar efectiva; la segona, a la vista de la mancança de 
ports  naturals  a  tota  la  costa  de  ponent  del  Principat, 
adquireix una veritable importància, per tal com, malgrat 
els  seus  defectes,  permet  la  construcció  d’un  moll  de 
mitjanes dimensions.
Altrament, l’altura i la badia es comuniquen pel vessant 
NE-SO.  del  tossal,  de  manera  que  s’estableix  una 
interdependència entre els dos factors físics dominants, 
la qual fa indispensable l’ocupació de l’altura si hom vol 
disposar de la badia.
Militarment, fins a les guerres napoleòniques, comptant 
amb  el  domini  del  mar,  el  tossal  tarragoní  era 
inexpugnable per terra. I aquesta condició n’ha fet un cap 
de platja esplèndidament dotat per als qui han intentat de 
penetrar a l’interior des del mar. Ha ajudat a augmentar 
la seva importància com a cap de platja el fet que el Camp 
de Tarragona, fàcil de conquerir, disposi del congost de la 
Riba, que comunica la zona litoral amb les planes d’Urgell 
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i  de  Lleida,  camins  naturals  que  menen a  la  conca  de 
l’Ebre.
Tots els elements que formen part del dispositiu militar 
són  aprofitables  per  a  desenvolupar  un  moviment 
mercantil.  Les  rutes  terrestres  militars  de  penetració 
poden  transformar-se  en  qualsevol  moment  en  rutes 
mercantils que, a través del port, s’allarguen per mitjà de 
les rutes marítimes fins a l’altra banda del Mediterrani.
Es  evident  que  el  valor  dels  factors  físics  dominants 
variarà segons quina sigui, en un moment determinat, la 
funció principal de la ciutat. De tota manera, un fenomen 
constant és aquest: quan el factor altura se sobrevalora - 
preponderància del signe militar-, se subvalora el factor 
marítim - decadència de les activitats mercantils-, i a la 
inversa. Aquest fenomen porta acoblat,  com a corol·lari 
una altra constant històrica: quan se sobrevalora ei factor 
altura,  la  ciutat  es  contreu,  i  a  la  inversa,  quan  se 
sobrevalora el factor marítim, la ciutat s’expansiona.
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CAPÍTOL 2. EL CLIMA

L’estudi de climatologia tarragonina més complet de què 
disposem,  és  l’Assaig  sobre  el  clima  de  Tarragona de 
Joan Ras i Claravalls, publicat pel Servei Meteorològic de 
Catalunya l’any 19362. Resumeix observacions fetes entre 
1904  i  1933,  que  comença  el  director  de  l’Institut  de 
Segona  Ensenyança,  Joan  Ramonacho,  després 
d’habilitar per a observatori una part del jardí d’aquest 
centre docent. Les observacions meteorològiques es feien 
mitjançant un baròmetre Fortin instal·lat  a 57’2 metres 
sobre el nivell del mar - dos anys després fou substituït 
per  un  Tonnelot  -,  un  psicròmetre,  un  termòmetre  de 
màxima  i  mínima  i  un  pluviòmetre  de  0’225  m  de 
diàmetre. 
L’any  1912  s’encarregà de  les  observacions  Joan  Ras, 
professor  de  matemàtiques.  Aleshores  es  construí  una 
torre i es completaren els aparells d’observació amb un 
evaporòmetre  Piche,  un  pluviòmetre  Hellmann,  un 
anemòmetre Robinson amb comptador, i un penell.
El  resum  de  climatologia  tarragonina  que  donem  a 
continuació  esta  basat  en  els  resultats  obtinguts  pel 
senyor Ras, exposats per aquest a les pàgines de l’Assaig. 
Com  a  complement,  ens  hem  servit  dels  resums 
climatològics mensuals publicats en el diari local de l’any 
1963, per Josep Sánchez Real i Alexandre Daniel i Ossó 

2 Ras, Assaig clima.
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encarregats  del  funcionament  de  l’observatori  de 
l’Institut, adscrit al Servei Meteorològic Nacional3.

Els elements climàtics

La pressió atmosfèrica
La mitjana anual és de 762’3 mm. La de mínimes més 
baixa s’escau el mes de març amb 748’4 mm, seguit del 
novembre  amb  748’5  mm,  i  la  de  màximes  més  alta 
correspon als  mesos  de  gener  i  desembre  amb  774’3  i 
773’5 mm. Entre el 1904 i 1933 les màximes extremes es 
registraren respectivament el  16 de gener de 1925 amb 
780’6 mm, i el 24 de desembre de 1931 amb 780’4; i la 
mínima extrema, de 734’9 mm, el 7 de març de 1917.
El  promedi  mensual  d’oscil·lació  entre  la  mitjana  de 
màximes i la de mínimes, és d’uns 23 mm en els mesos de 
novembre, desembre, gener i febrer; i  de 13 mm en els 
altres.
Els  resultats  estacionals  dels  trenta  anys  d’observació, 
posant  el  desembre  com  a  primer  mes  d’hivern,  són: 
desembre, gener i febrer, 763’57 mm; març, abril i maig, 
760’96 mm; juny,  juliol  i  agost,  762’32  mm; setembre, 
octubre i novembre, 762’08 mm.

Temperatura
Les observacions de trenta anys, compresos entre 1903 i 
1932, han determinat que, a Tarragona, la mitjana de la 
temperatura anual és de 15°74; és a dir, de 16° al nivell 

3 "Diario Español" (Tarragona), 10 gener, 7 febrer, 8 març, 16 abril, 10 maig, 
14 juny, 12 juliol, 10 agost, 15 setembre, 9 octubre, 29 novembre, 25 i 27  
desembre de 1963.
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del  mar;  i  que  les  mitjanes  mensuals  són:  gener,  8º9; 
febrer,  9º6;  març,  11°7;  abril,  13°5;  maig,  16°9;  juny, 
20º3;  juliol,  23º0;  agost,  23º7;  setembre,  21°;  octubre, 
17°4; novembre, 12°6; desembre, 10°1.
La mitjana de temperatures màximes de les desenes més 
càlides de l’any (tercera de juliol i primera d’agost) és de 
27º5. Segueixen la segona i tercera d’agost,  amb 27º3 i 
26º9, i la segona i primera de juliol, amb 26º5 i 26°. Així,  
doncs, el mes més calorós de l’any és el d’agost, amb una 
temperatura mitjana màxima de 27º23.
La mitjana de mínimes de la desena més freda de l’any es 
registra  a  la  segona  i  a  la  tercera  de  gener  amb  5º2. 
Segueixen la primera de febrer amb 5°3 i la primera de 
gener amb 5°4. Per consegüent, el mes més fred de l’any 
és el gener, amb una mitjana de mínimes de 5º26, seguit 
del febrer amb 5°93.
Les temperatures màximes extremes es produeixen a la 
tercera  i  segona  desenes  de  juny,  amb  36º  i  35º2;  la 
màxima absoluta de 36° es registrà el 30 de juny de 1903. 
Les temperatures mínimes extremes observades són -4º i 
6º. Aquesta darrera,  que assenyala la mínima absoluta, 
fou registrada el 3 de gener de 1905. Com a temperatures 
mínimes  remarcables  en  els  darrers  vint  anys, 
assenyalem -5º6 el dia 11 de febrer 1956, -5º el 3 de febrer 
1954 i -4° el 23 de febrer 1944.
En els darrers cinquanta anys, el mes més fred ha estat el 
febrer  de  1963,  amb  una  temperatura  mitjana  de 
màximes  de  10°9,  i  una  de  mínimes  de  4°5;  però  els 
mesos que en el mateix període de temps registraren la 
mitjana  de  mínimes  més  baixa,  foren  el  desembre  de 
1940 amb 3º7, i el del 1941 amb 4º8.
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Les  temperatures  mitjanes  estacionals,  segons  les 
observacions  dels  trenta  anys  compresos  entre  1903  i 
1932, són:

Desembre, gener i febrer 13º16 5º95 9º56

Març, abril i maig 17º82 10º22 14º02

Juny, juliol i agost 25º92 18º78 22º35

Setembre, octubre i novembre 20º54 13º38 16º96

L’amplitud tèrmica - diferència entre la mitjana del mes 
més fred i la del mes més calorós - és de 14°8; la valor de 
la  mitjana  extrema  de  l’amplitud  tèrmica  -  mitjana 
màxima  mensual  extrema  +  mitjana  mínima:mensual 
extrema: 2 -, és de 21°97.
Les baixes temperatures suposen el perill de les glaçades, 
de tanta importància per a l’agricultura. Llur freqüència 
és de 4’5 dies l’any, distribuïts d’aquesta manera entre els 
mesos  de  novembre  i  abril:  novembre,  0’2;  desembre, 
0’9; gener, 2; febrer, 1’1; març, 0’1; abril, 0’2.
Les dates extremes en què s’han registrat glaçades són: a 
la tardor, l’11 de novembre de 1921; i a la primavera, el 6 
d’abril  de  1911.  Podem  dir,  per  tant,  que  el  perill  de 
glaçada té una durada de 137 dies.

Les precipitacions
Les  dades  de  la  pluja  registrada  en  els  trenta  anys 
compresos entre 1904 i 1933, donen una mitjana anual de 
515’1  mm.  Els  anys  més  plujosos  foren:  el  1912,  amb 
689’2 mm; el 1908, amb 682’3 mm; i el 1915, amb 652’9 
mm.  Els  més  eixuts:  el  1930,  amb una  precipitació  de 
327’1 mm; el 1912 de 332’7, i el 1931 de 352’1 mm.
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Les precipitacions mensuals  donen el següent promedi: 
gener,  20’8;  febrer,  28’7;  març,  41’0;  abril,  43’1;  maig, 
50’2; juny, 41’3; juliol, 17’3; agost, 32’8; setembre, 71’9; 
octubre, 75’8; novembre, 52’8; desembre, 39’4. Les quals, 
agrupades  per  estacions,  es  reparteixen  d’aquesta 
manera:  desembre,  gener  i  febrer,  88’8  mm durant  12 
dies; març, abril i maig, 134’3 mm durant 17 dies; juny, 
juliol,  agost,  91’4  mm  en  10  dies;  setembre,  octubre, 
novembre, 200’6 en 17 dies.
En el gràfic que es refereix a les precipitacions mitjanes 
mensuals podem observar dos màxims, un de primaveral 
i  un  altre  d’autumnal,  enquadrats  entre  dos  períodes 
d’eixuts, l’hivernal i l’estival. Els mesos dels dos màxims 
són el maig amb una mitjana de 50’2 mm, i l’octubre amb 
una  de  75’8  mm;  i  els  mesos  més  secs  dels  períodes 
d’eixuts, són el gener amb una mitjana de 20’8 mm, i el 
juliol amb una de 17’3 mm.
Les  pluges  de  la  primavera  (134’3  mm)  són  menys 
abundants que les de la tardor (200’6 mm), però els dies 
de  precipitació  són  els  mateixos.  Això  indica  que  les 
pluges  autumnals  són  generalment  més  violentes  i 
abundants,  però  de  menys  durada;  a  causa  de  llur 
intensitat,  sovint  són  pernicioses  per  a  la  vegetació, 
sobretot allà on l’estructura del sòl facilita la formació de 
torrenteres.

Les nevades
A  Tarragona  les  nevades  no  tenen  importància.  La 
majoria  d’hiverns  no  hi  ha  sinó  la  simple  presència 
d’algun petit  floc de neu,  i  solament en alguns anys es 
registren  precipitacions  mesurables.  En  els  darrers 
seixanta anys les nevades que han caigut a Tarragona són 
aquestes: 19 març 1910: 6 cm de gruix; 6-7 febrer 1917: 11 
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cm; 18 desembre 1920: 9 cm; 13 gener 1926: 7 cm; 34 
febrer 1954: 4 cm; 1-2-4 febrer 1963: 8 cm. També nevà el 
27 de febrer de 1924 i els 23-25 de gener de 1944, per bé 
que desconeixem la mesura de les precipitacions.

Els vents
El vent dominant a Tarragona és el mestral (NO.), corrent 
de  caràcter  general  relacionat  amb  els  anticiclons  de 
ponent. La direcció NO. és la que els corrents atmosfèrics 
alts mantenen gairebé sempre.
El mestral és sec i fred. Quan bufa a la tardor de nit o de 
dia,  fa  la  impressió  d’un  fred  més  penetrant  que  a 
l’hivern,  particularment  quan  a  la  muntanya  es  veuen 
senyals de neu. Corrent aeri sec, el mestral quan arriba a 
la costa està pràcticament desproveït de tota humitat. Per 
això, quan domina, el cel és d’un blau claríssim, i l’aire 
d’una gran transparència, sense ni un vel. Això fa que el 
mestral també s’anomeni "serè".
Els  vents  propers  al  NE.  procedeixen dels  Alps  i  de  la 
Itàlia  septentrional.  Llur  durada  és  variable  i  bufen  a 
ràfegues,  de  manera  que  de  vegades  només  actuen 
algunes hores,  i  d’altres,  dos o tres dies.  La llevantada, 
tan temuda per la gent de mar, és la seva exacerbació, i 
aixeca mar grossa.
El xaloc (SE.) és un vent humit. Durant l’any apareix a les 
hores més caloroses,  i  la  seva freqüència  màxima és al 
migdia o a les primeres hores postmeridianes.
El llevant (E.) és un vent molt humit i temperat a totes les 
estacions  de  l’any.  A  l’hivern,  sobretot,  provoca  pluges 
copioses, i més si s’arracona al nord. Llavors se li dóna el 
nom  de  gregal.  La  veu  popular  assenyala:  "El  llevant 
porta aigua al davant", "La tramuntana, la mou el llevant 
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quan  plou".  De  vegades,  però,  la  pluja  s’esgarria  per 
l’aparició  del  mestral  o  serè,  que  aclareix  totalment 
l’atmosfera i frustra tota possibilitat de precipitació.
Els  llevants  intensos  són  rars  del  maig  al  setembre,  al 
gener,  i  en  part  del  desembre  i  del  febrer.  Aquests 
períodes constitueixen les anomenades calmes de gener. 
Del febrer al maig, i de l’octubre al desembre, provoquen 
alguns temporals acompanyats de temperatures inferiors 
a la normal.
El  llebeig (SO.)  és un corrent poc humit i  fresc.  En els 
calorosos dies estivals alleuja la xafogor. La seva màxima 
freqüència és al juliol i a l’agost, i la mínima, al desembre 
i al gener.
El ponent (O.) és un vent rar a Tarragona. Càlid a l’estiu i 
temperat  a  l’hivern,  és  sempre  serè  i  sec.  La  seva 
presència produeix la impressió d’una major temperatura 
que la registrada pel termòmetre. No predomina en cap 
estació  de  l’any,  i  en  totes  mostra  una  freqüència 
semblant.  Al  ponent  es  refereixen  aquestes  dites 
populars:  "Ponent la mou i  llevant la plou",  "Ponent té 
una filla casada a llevant, i quan la va a veure, se’n torna 
plorant",  "De ponent,  ni  pluja  ni  vent",  "De ponent,  ni 
dona ni vent". Aquestes dites volen recordar la freqüència 
amb que a la pluja procedent de llevant segueix el vent de 
ponent.
La marinada o brisa marina és freqüent i intensa a l’estiu, 
moderada a la primavera i a la tardor, i escassa a l’hivern. 
A Tarragona aquesta mena de vent apareix entre les vuit i 
les nou del matí, creix en intensitat fins a culminar en un 
màxim a  les  13  hores,  que  avança  terra  endins,  a  una 
velocitat  d’uns  12  quilòmetres  per  hora.  La  seva 
penetració és d’una cinquantena de quilòmetres.
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A partir  del moment del seu màxim, la intensitat  de la 
brisa  decreix  amb  la  caiguda  de  la  tarda,  fins  a 
desaparèixer  entorn  de  les  19  hores.  Després  ve  una 
calma de prolongació indeterminada,  seguida de l’acció 
irregular  del  vent  de  terra,  que  es  manté  fins  a  la 
matinada,  en  què  s’estableix  una  quietud  matutina  a 
l’atmosfera, precursora de la brisa. De vegades, algunes 
nits de juliol i  d’agost, el terral no fa aparició, i  l’àmbit 
aeri nocturn esdevé feixuc i apegalós. En aquestes nits, la 
humitat relativa ultrapassa el 80%.
Altres  vents  que  es  deixen  sentir  són  la  freda  i  seca 
tramuntana  (N.),  que  es  precipita  pel  passadís  del 
Francolí, i el migjorn (S.). El primer procedeix del Pirineu 
Oriental,  i  a  l’estiu,  així  com molts  dies  de  ple  hivern, 
arriba a trenc d’alba. El segon, humit i temperat origina, 
quan  bufa  fort,  veritables  tempestes  marines  de  curta 
durada.
La  velocitat  mitjana  del  vent  és  d’uns  200 quilòmetres 
per 24 hores. Amb tot, els mesos en què bufa amb més 
força es registren mitjanes de 600, 700 i fins i tot de 1118 
i  de  1170  quilòmetres  per  dia  (26  de  març  de  1914), 
gairebé totes elles amb mestral.
Els  vents  dominants  en  el  conjunt  anemològic  de 
Tarragona són el mestral i el xaloc. A l’hivern dominen el 
mestral  i  la  tramuntana,  seguint-los  en  freqüència  el 
llevant. A la primavera, al mes de març, prevalen encara 
aquests vents del NO. i del N., però a l’abril s’igualen el 
mestral  i  el  xaloc, i  al  maig, el  vent més freqüent és el 
xaloc. A l’estiu, a les vuit del matí predomina el mestral, 
el  qual  és  substituït,  a  partir  de les  nou,  pel xaloc o el 
llebeig;  però  en  general  la  superioritat  correspon  al 
primer d’aquests dos vents marins. A la tardor continua 
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imperant  el  xaloc al  mes de setembre,  però a  l’octubre 
apareixen novament el mestral i la tramuntana, els quals, 
al  novembre,  acaben  per  esdevenir  dominants, 
característica que mantenen durant tot l'hivern.

L'estat del cel
El cel és considerat serè quan la quantitat de núvols de 
totes les classes que el cobreixen és inferior a 2’4 octaus; 
nebulós, quan oscil·la entre els 2’4 i 5’6 octaus, i cobert si 
passa  dels  5’6  octaus.  Doncs  bé:  les  observacions 
realitzades entre 1903 i 1932 donen una mitjana anual de 
44% de dies de cel serè, un 37% de cel nebulós i un 19 % 
de  cel  cobert,  que  vénen  a  donar  una  mitjana  de  3’2 
octaus de núvols per dia. És un valor intermedi entre el 
de  0’8-1’6  octaus  dels  deserts  africans,  i  el  de  5’6-8’4 
octaus de les regions més plujoses del nord d’Europa.
La nebulositat mitjana mensual (percentatge de dies), és:

G F M A M J J A S O N D

Serè 50 44 38 39 38 45 57 53 42 41 40 42

Nebulós 31 35 39 40 41 40 34 36 39 39 35 35

Cobert 19 21 23 21 21 15 9 11 19 20 25 23

I l’estacional, és:

Primavera Estiu Tardor Hivern

Serè 45 38 52 41

Nebulós 34 40 37 38

Cobert 21 22 11 21

45



El mes amb més dies de cel serè és el juliol (57%), seguit 
de l’agost (53%) i el gener (50%); i els mesos amb més 
dies coberts són el novembre (25%), el març (23%) i el 
desembre (23%).
Els  canvis  diaris  de  l’estat  del  cel  que  s’observen  amb 
major freqüència són aquests: el cel serè passa del 42% a 
les vuit del matí al 45% a les nou. Baixa al 40% a la una 
de la tarda, augmenta fins a 45 o 50% a les hores de la 
tarda, i davalla a 40% a les sis. A partir d’aquesta hora 
augmenten els percentatges del cel nebulós i cobert.

La humitat atmosfèrica
La  mitjana  anual  de  totes  les  observacions  fetes  entre 
1908 i 1913, a les vuit del matí i a la una, les quatre i les 
sis de tarda, és de 69’1%.
Els  mesos  més  humits  són  el  maig,  amb  una  humitat 
relativa mitjana de 71’9%, el juny, amb 70’9; i  el juliol, 
octubre i desembre, amb 70.
La mitjana de màximes més elevada es registra el mes de 
març  amb  una  humitat  relativa  d’un  95’9%,  seguit  del 
febrer amb 95 i el  novembre amb 94’8. La de mínimes 
apareix al febrer amb 28,4 i el març amb 32’5.
Les mínimes d’humitat solen correspondre a dies de cel 
serè o amb una o dues dècimes de núvols i vent del NO. i 
ONO.  (mestral),  que  corre  a  una  velocitat  mitjana 
compresa entre els 350 i 900 km. per dia.
Durant el dia la humitat varia igualment. És més forta a 
la nit i disminueix durant el dia sota la influència de la 
insolació.  De  les  quatre  hores  diàries  en  què  s’han  fet 
observacions, la més humida és la de les vuit del matí, i la 
més seca la de la una de la tarda.
El resultat estacional de les observacions és:
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Primavera Estiu Tardor Hivern

Mitjana 67,9% 68,6% 70,1% 69,0%

Màxima, a les 8 71,3% 69,1% 69,4% 70,7%

Mínima, a les 13 62,6% 66,0% 68,9% 65,1%

Els mesos en què la humitat relativa oscil·la amb major 
intensitat,  són els de febrer (95% de mitjana màxima i 
28,4%  de  mitjana  mínima),  abril  (94  i  28,2%)  i  març 
(95,8 i 32,5%).
Cal remarcar que l’altura del tossal on s’estén la ciutat de 
Tarragona  fa  que  el  grau  d’humitat  sigui  diferent  en 
diverses  zones  del  casc  urbà,  i  que  en  conjunt  l’altura 
moderi  la  humitat.  A  més  altura  menys  humitat.  Així, 
l’observatori  meteorològic  de  la  Universitat  Pontifícia 
establert a la part més elevada de la ciutat, registrà, entre 
el 1903 i el 1907, una humitat relativa mitjana de 66%;. 
En canvi, l’observatori de l’Institut, que és una vintena de 
metres més baix, entre el 1908 i el 1913 registrà un 69’1%; 
i l’any 1960, al nivell del mar, al Club Nàutic la mitjana 
d’humitat relativa fou de 75’5%.
A Tarragona les boires no tenen cap importància, ni per 
la freqüència ni per la intensitat.

La dinàmica atmosfèrica
La  dinàmica  atmosfèrica  que  modifica  les  valors  dels 
elements  climàtics  ve  determinada  per  factors  d’ordre 
general  i  d’altres  de  geogràfics  locals.  Sumàriament 
recordem que, en conjunt, a Catalunya l’estat del temps 
és determinat: a) per les variacions que sofreix el règim 
de vents del SO. i els desplaçaments que aquests originen 
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en el front que, al nord, formen amb l’aire polar (front 
polar),  b)  per  les  variacions  promogudes  pel  centre 
d’acció  peninsular;  c)  pel  front  mediterrani.  L’acció 
conjugada  d’aquests  factors  altera  la  circulació  en 
general,  i  el  resultat  és  una successió temporal  d’estats 
atmosfèrics de les característiques següents:
Durant  l’hivern,  a  Tarragona  acostuma  a  dominar  el 
temps  fred  i  serè,  promogut  per  l’anticicló  peninsular, 
que  va  unit,  de  vegades,  a  masses  d’aire  siberià.  A  la 
primavera  l’anticicló  desapareix  i  intervé  el  front 
mediterrani.  Aleshores  es  produeix  una  inestabilitat 
atmosfèrica  al  litoral.  El  front  polar  en  retirada, 
procedent  del  sud,  actua  en  connexió  amb  el  front 
mediterrani, i per aquest efecte les pluges s’allarguen. A 
l’estiu,  desaparegut  el  front  polar,  es  forma  el  cicló 
peninsular, puix que la massa d’aire sotmesa a una forta 
insolació i calentament, s’eleva i s’expansiona; aleshores 
origina  els  cúmuls  tempestuosos  que  promouen 
tempestes  locals,  efímeres  i  de  gran  intensitat.  A  la 
tardor, el cicló peninsular es retira al Mediterrani i entra 
en joc, novament, el front mediterrani, que amb els vents 
de l’est origina abundants precipitacions. Amb tot, l’estat 
general  atmosfèric  s’altera  per  la  irrupció  de  les 
depressions nord-atlàntiques promogudes pel front polar 
que  s’apropa,  i  les  pluges  es  generalitzen.  Finalment, 
l’aire  fred s’instal·la  després  del  pas  del  front  polar  en 
direcció sud, i ja entrem a l’hivern.
Aquests canvis de temps són modificats parcialment pels 
efectes  de  les  circumstàncies  topogràfiques  que 
intervenen  en  la  distribució  espacial  de  les  valors  dels 
elements climàtics. En el cas de Tarragona, ciutat situada 
a la Costa de Ponent catalana, els factors geogràfics que 
modifiquen el temps són: a) el Pirineu, que la resguarda 
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de  les  depressions  nord-atlàntiques;  i  b)  la  Serralada 
Prelitoral,  que limita  el  Camp de Tarragona i  actua  de 
pantalla contra els vents peninsulars. Amb tot, permet el 
pas  del  vent  del  NO.  (mestral),  que  redueix  les 
precipitacions  del  Camp  en  relació  a  les  planes  de  la 
Costa  de  Llevant,  no  tan  afectades  per  aquest  corrent 
d’aire terral.

Tipus de clima
Els elements climàtics defineixen el tipus de clima que es 
dóna  en  una  determinada  zona  geogràfica.  Els  de  la 
nostra  ciutat  sintetitzen  les  circumstàncies  climàtiques 
que  defineixen  el  clima  mediterrani  litoral.  Les  seves 
característiques essencials són: Una temperatura mitjana 
anual  relativament  alta,  la  més  alta  de  Catalunya, 
influenciada  per  l’aigua  tèbia  de  la  Mediterrània.  La 
isoterma que passa per Tarragona és de 16°. Els hiverns 
són tebis i els estius no excessivament calents, de manera 
que  l’oscil·lació  tèrmica  anyal  és  la  més  petita  de 
Catalunya  (de  14  a  15°).  Hi  contribueix  el  grau 
higromètric,  força  elevat  a  causa  de  les  masses  d’aire 
mediterrani carregades de vapor. Aquesta humitat, si bé 
contribueix  a  mantenir  un  clima  suau  en  limitar 
l’oscil·lació tèrmica, provoca a l’hivern un fred moll, molt 
més penetrant que el sec que porten els vents terrals. A 
l’estiu, malgrat la moderació de les temperatures, la calor 
humida resulta enganxosa per la manca d’evaporació, que 
dificulta  la  transpiració  cutània.  Amb  tot,  aquesta 
contingència a Tarragona és moderada, a causa de l’altura 
del tossal on el nucli urbà es troba.
La pluviositat és per dessota de la isoieta dels 700 mm, 
que separa la Catalunya seca de la humida. A la Costa de 
Ponent,  on  està  enclavada  la  nostra  ciutat,  les 

49



precipitacions mitjanes oscil·len entre els 400 i 500 mm. 
Influeixen  principalment  en  la  pluviositat  els  vents 
marins,  humits,  i,  encara  més,  els  llevants  i  vents  del 
nord-est, que formen part de la circulació general i deixen 
la seva humitat als relleus més o menys immediats a la 
costa. Els mesos de gener, juliol i agost són normalment 
els més secs (menys de 30 i àdhuc de 15 mm), i algunes 
vegades totalment eixuts.  Cal  subratllar  que una tardor 
plujosa  marca  la  condició  mediterrània  del  clima 
tarragoní, particularment el mes d’octubre. Altrament, les 
nevades són rares.
El  quocient  d’Emberger,  que  combina  tres  factors 
climàtics primordials (mitjans de temperatures extremes, 
precipitació i evaporació), és de 72, i inclou la ciutat de 
Tarragona  a  la  regió  bioclimàtica  mediterrània 
subhumida.

Fenòmens meteorològics 
excepcionals

No  han  mancat  a  Tarragona  fenòmens  meteorològics 
excepcionals, el record dels quals ens ha arribat gràcies a 
la  descripció  d’algun  cronista  local  que  n’ha  trobat  les 
dades, per constar registrat en actes municipals, o, més 
modernament,  per  haver  estat  notícia  periodística 
d’interès en els diaris de la localitat. D’aquests fenòmens, 
allò  que  més  ha  impressionat  els  tarragonins  que  els 
presenciaren  ha  estat  el  conjunt  de  conseqüències 
funestes que els n’ha pervingut, i de vegades llur raresa. 
Heus ací els de més relleu que hem pogut aplegar.
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Glaçades
La més antiga que coneixem és la de sant Tomàs de l’any 
1601.  Pocs  detalls  podem  donar-ne,  però  el  cronista 
Blanch,  després  d’assegurar  que  l’aigua  del  Francolí 
quedà feta una penca de glaç, diu que a la ciutat i al terme 
el fred fou tan cru, que ningú no en recordava un altre de 
semblant4.
En  el  segle  passat  es  registraren  dues  glaçades 
extremament fortes, la del 13 de desembre de 1829 i la del 
18 de  gener  de  1891.  De la  primera només sabem que 
rostí  oliveres, garrofers i  altres arbres que es tenen per 
resistents  a  les  baixes  temperatures5.  La  segona  fou 
promoguda per l’acció d’una ona de fred de tres dies de 
durada. El descens inusitat de la temperatura començà la 
nit del dia 17, en què el termòmetre marca –5º; l’endemà 
registrà la mínima extrema de -8°; i el fred cedí el dia 19, 
en què la temperatura es mantingué entre –2º i -3°. Es 
glaçaren  el  Francolí  i  el  Gaià;  a  més,  la  glaçada  matà 
garrofers, tarongers i molts d’altres arbres6.
En el segle actual la glaçada més forta ha estat la del 3 de 
febrer  de  1956.  El  dia  2  el  termòmetre  ja  registrà  una 
temperatura  de  -2°,  però  la  mínima absoluta  de  -5°  la 
marcà a la matinada del dia 3. L’ona de fred esdevingué 
més  crua  pel  fet  que  les  baixes  temperatures  foren 
acompanyades  d’un  fort  vent  del  nord-est,  gelat,  que 
causà  la  pèrdua  massiva  dels  garrofers,  tarongers, 
oliveres,  palmeres,  i  plantes  de  l’horta  del  terme7. 
D’efectes menys greus foren les glaçades del 2 de gener de 
1905 i  del  23  de  desembre  de  1944.  En la  primera,  la 

4 Blanch, Arxiepiscopologi, II, 167.
5 Morera, Tarr. crist., V, 167.
6 "Diario de Tarragona", 20 gener 1891.
7 "Diario Español", 2, 3, 4 febrer 1956.
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temperatura  mínima  registrada  fou  de  -3º,  però  féu 
estralls  a  l’agricultura  el  vent  glacial  que,  com  en  la 
glaçada  del  1956,  acompanyà  les  baixes  temperatures8. 
En canvi, en la segona, si bé el termòmetre marcà -4°, fou 
d’efectes  molt  més  moderats,  perquè  el  temps  es 
mantingué calmat i a les baixes temperatures seguí una 
nevada moderadora9.

Aiguats
El record d’aiguats de gran intensitat va aparellat amb el 
de grans avingudes i desbordaments del Francolí, amb tot 
i que les crescudes d’aquest riu són degudes a l’aigua que 
recull  en  indrets  del  seu  curs,  lluny  del  terme  de 
Tarragona; però, com que els efectes dels desbordaments 
són tan perjudicials per a la ciutat com per al seu terme, i 
gairebé sempre es produeixen d’una manera directa, hom 
no  pot  evitar  de  relacionar  els  aiguats  amb  els 
desbordaments del Francolí.
En el segle XV trobem consignades tres inundacions de 
l’horta de Tarragona per desbordaments del Francolí: la 
de gener del 1424, la de maig del 1427 i la de l’abril del 
1453.  Les  dues  últimes  anaren  acompanyades  de  forts 
aiguats a la ciutat,  i  sembla que la del 1453 fou la més 
violenta. En efecte, no solament s’emportà les preses dels 
molins de la ribera  i  causà molts  danys a l’agricultura, 
com les anteriors, sinó que a més a més, destruí el pont 
de Tarragona i l’aigua arrossegà tanta terra de les hortes 
emplaçades  entre  el  riu  Clar  i  el  Francolí,  que  calgué 
l’ajuda personal dels ciutadans per a omplir de terra el llit 
d’una torrentera que s’havia format. De la inundació del 
1424,  que,  pel  que  sembla,  no  anà  acompanyada  de 

8 "Diario de Tarragona", 3 gener 1905.
9 "Diario Español", 24 febrer 1944.
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precipitacions locals abundants, sabem que els camins de 
la  zona  inundada  quedaren  tan  malmesos,  que  es  va 
haver de retardar la sortida dels carros de la ciutat que 
havien d’anar a cercar blat10.
A l’octubre  del  1600 la intensitat  de les pluges fou tan 
extraordinària  ,  que  hom  no  recordava  haver  vist  una 
cosa  semblant  en  molts  anys.  A  Tarragona,  aquestes 
pluges provocaren l’enderrocament d’algunes cases i,  al 
terme,  de  molts  masos.  Els  camins  quedaren  desfets  i 
l’horta  inundada pel  desbordament  dels  rius  Francolí  i 
Clar11.
El  desbordament  més  espectacular  del  Francolí  en  el 
segle XVIII fou el de sant Cristòfor, el dia 11 de juliol de 
1792.  Arrasà marges  i  diverses cases  de  pagès,  arrencà 
arbres, s’emportà molts trossos de la sèquia major i deixà 
impracticables els camins12.
Del  segle passat  hom guarda el  record de les  riuades  i 
aiguats de sant Francesc (10 d’octubre de 1829), de sant 
Bartomeu (24 d’agost de 1842), de sant Mateu (nit del 20 
al  21  de  setembre  de  1850)  i  de  santa  Tecla  (23  de 
setembre de 1874).
L’aiguat  de santa  Tecla  fou de proporcions  tan grosses 
que,  a Tarragona,  encara  serveix  per  a referir-se a  una 
pluja extraordinària. El fet és que, a la una de la nit del 
dia  23  de  setembre  de  1874,  estimulada  pel  llevant, 
començà a caure una pluja torrencial que continuà sense 
intermitències  fins  a  les  sis  del  matí.  Mentre  l’aigua 
causava desperfectes a diverses instal·lacions públiques i 
a cases de la ciutat, el Francolí es desbordava, i després 
d’inundar  l’horta,  l’aigua  passava  per  damunt  de  les 
10 Morera, Tarr. crist., III, 85, 95, 178.
11 Blanch, Arxiepiscopologi, 160.
12 Llibre d’actes municipal del 1792, f. 106, doc. 160.
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carreteres de Reus i València. A la riba esquerra del riu, 
els terraplens de la via del ferrocarril, més baixos que els 
actuals,  contingueren  l’aigua,  fins  que,  destrossats  en 
diversos llocs,  aquesta inundà el  Serrall  i  molts carrers 
del port. Ensems la gran avinguda s’emportava les restes 
del pont antic, els ponts del ferrocarril i rebentava més de 
cent  metres  de  l’obra  de  la  contrapunta  del  port  que 
estava  en  construcció.  La  catàstrofe  ocasionà  tres 
víctimes13.
La riuada de sant Mateu del 1850 també fou causa d’un 
desbordament notable que ocasionà pèrdues valorades en 
202.578 rals14.
En  el  segle  actual  s’ha  produït  un  dels  desbordaments 
més  tràgics  del  Francolí,  el  dia  de  sant  Lluc  de  1930. 
L’aigua  embassada  a  la  Fàbrica  de  Tabacs  acabà  per 
trencar els murs que la contenien, i es precipità amb fúria 
contra  el  Serrall  pel  carrer  de  Pere  Martell.  S’emportà 
l’edifici  del  Club  Nàutic,  el  bar  "Buenos  Aires"  i  causà 
molts desperfectes en altres edificis. Tanta fou l’aigua que 
saltà del llit del riu per la seva riba esquerra, que, a més 
del  Serrall,  quedà inundada  tota  la  barriada  portuària. 
També sofriren grans danys l’horta que s’estén a la dreta 
del riu i les instal·lacions de la C.A.M.P.S.A.; però la cosa 
més greu fou que calgué lamentar set víctimes15.
El 12 d’octubre del 1935 es produí un nou desbordament 
de  les  mateixes  característiques  que  l’anterior,  però 
aquesta vegada l’avinguda no fou tan forta i els murs de la 
Fàbrica  de  Tabacs  resistiren  la  pressió  de  l’aigua  i 
evitaren, així, que es repetís el desastre16.

13 "Diario de Tarragona", 24 setembre 1874.
14 Id., 22 setembre 1850.
15 "Diari de Tarragona", 19 octubre 1930.
16 Id., 13 octubre 1935.

54



Ventades
Acostumen a provocar grans temporals els vents de l’est i 
sudest  (llevants  equinoccials).  Es  tracta  sobretot  de 
temporals  marítims,  de galernes,  que durant  bona part 
del  segle  passat,  quan  el  port  encara  no  era  protegit 
contra aquestes ventades, causaren veritables catàstrofes 
entre  els  vaixells  ancorats.  De  vegades  la  ventada  s’ha 
presentat  de  sobte,  quan els  pescadors  són a  la  mar,  i 
aleshores cal témer per llur vida.
El temporal més antic de que tenim dades és el del 29 de 
gener de 1805. Sembla que no fou de gran intensitat, per 
tal com de les embarcacions ancorades al port només es 
perderen tres barques i s’avariaren tres bergantins; però 
el  fet  té  transcendència  perquè  fou  una  de  les  proves 
esgrimides per l’Ajuntament de Reus contra la utilitat del 
port  de  Tarragona  i  va  ésser  adjuntada  a  la  sol·licitud 
d’autorització per a construir el canal de Reus a Salou17.
També fou ben extraordinari pels seus efectes el temporal 
marítim  promogut  per  un  vent  del  S.  SO.  de  gran 
intensitat, que durà del 24 al 28 de desembre de 1821. De 
48 vaixells ancorats al port, 35 naufragaren i 9 tingueren 
avaries importants. Perderen la vida nou mariners18.
Després  d’aquest  temporal,  en  el  mateix  segle  XIX 
anotem els de 1839, 1848, 1869 i 1886.
El  del  29  de  novembre  de  1839  destrossà  vint-i-cinc 
vaixells  refugiats  al  port,  i  obligà  a  embarrancar  una 
fragata  de  guerra  anglesa  a  la  platja  del  Miracle19.  El 
batejat  per  Magriñá  com  a  "huracà  del  sud  del  1848" 

17 Morera, Tarr. crist., V, 201.
18 Terrible temporal en el puerto de Tarragona las noches del 24 y 28 de  
diciembre de 1821, "Bol. Arq.", èp. 1.ª, any 1902, núm. 11, pàg. 253
19 Llibre de l’avi Sardà, manuscrit, còpia en poder del senyor Josep Virgili.
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destruí tots els vaixells del port i  arrencà la major part 
dels grans àlbers dels passeigs de la ciutat plantats feia 
prop de cinquanta anys20. El del 2 de maig de 1869 fou 
provocat pel vent de l’oest, i afectà diversos vaixells del 
port,  i  produí desperfectes  en edificis  de  la  ciutat  i  als 
cultius i arbres del terme21. Finalment, la ventada del 2 de 
març  de  1889  fou  d’una  violència  no  mai  vista  a 
Tarragona, segons les cròniques del diari local de l'època. 
Féu volar fanals, arrencà arbres, volcà carros, s’endugué 
teulades,  persianes,  torretes,  etc.  El  mar  adquirí  un 
aspecte  imposant,  però  només sofriren desperfectes  un 
parell de vaixells dels ancorats al port22.
Hem deixat per al final la ventada del 16 de juliol de 1846, 
perquè presenta unes característiques poc comunes. A les 
quatre  de  la  tarda,  i  tot  de  sobte,  un  vent  huracanat  i 
extremadament calent, que abrasava, assotà la ciutat. No 
es registraren desgràcies personals perquè la ventada fou 
de  curta  duració.  Precisament  l’estiu  d’aquest  any  fou 
molt  calorós,  i  com  que  Nadal  caigué  en  dijous,  l’avi 
Sardà  en  les  seves  memòries  recorda  l’adagi  de  "Quan 
Nadal cau en dijous - compra pa per la família, - casca el 
camp - i ven els xais –". Així, doncs, sempre que la diada 
de  Nadal  s’escaigui  en  dijous,  cal  témer  una  mala 
anyada23.

La pedregada del 14 de setembre de 1828
Les  pedregades  fortes  a  Tarragona  són  pràcticament 
desconegudes.  Per  això  té  el  caràcter  d’un  fenomen 
excepcional la del 14 de setembre de 1828, que coneixem 

20 Magriñá, Tarragona, 58.
21 "Diario de Tarragona", 3 maig 1869.
22 Id., 3 març 1889. 
23 Llibre de l’avi Sardà.
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amb  precisió  per  haver-la  descrita  el  savi  tarragoní 
Antoni  Martí  i  Franquès.  La  seva  durada  fou  de  vint 
minuts i l’acompanyaren una abundant precipitació i un 
vent huracanat del NO. La pedra que caigué fou espessa i 
de diverses grandàries: algunes pedres feien tres, quatre i 
cinc lliures de pes; Martí assegura que fins n’hi havia de 
la mida d’un cap de persona,  i  qualificà el fenomen de 
catàstrofe  horrorosa  i  no  mai  vista.  Com  a  curiositat 
direm que, mentre la ciutat era afectada per la pedregada, 
al port no caigué ni pedra ni aigua24.

24 A. Quintana, Antoni Martí i Franquès (Barcelona 1935), 92.
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CAPÍTOL 3. TARRAGONA EN ELS 
TEMPS PREHISTÒRICS

Panoràmica general

En tota l'àrea del terme municipal de Tarragona no s’han 
trobat  vestigis  que  confirmin  l’assentament  humà  en 
temps anteriors als pre-romans, tot i que a la comarca de 
què  forma  part  hagin  aparegut  abundants  restes 
arqueològiques  que  es  remunten  als  darrers  temps  del 
Paleolític.  Semblaria,  doncs,  aconsellable  d’iniciar  la 
nostra tasca al moment en què serà possible de referir-
nos, de manera concreta, a un poblat identificable amb la 
romana Tàrraco,  és  a  dir,  a  uns  segles immediatament 
anteriors a l’arribada dels romans, que és quan comencen 
d’aparèixer  documents  que  permeten  d’enfocar  el 
problema de la naixença de la nostra ciutat, però llavors 
el lector no podria seguir prou bé les interpretacions que 
els  especialistes  donen  a  aquests  documents  que,  al 
capdavall,  són  com  peces  d’un  trencaclosques  que 
encaixen en el conjunt general.
D’aquí la necessitat d’esmerçar unes pàgines a resumir els 
moviments humans de la Prehistòria que, segons sembla, 
afectaren la nostra comarca. I esperem que, malgrat els 
defectes que necessàriament tenen els resums, l’exposició 
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serà suficient per a aclarir  el  sentit dels problemes que 
planteja l’estudi de la gènesi de la ciutat.

Els pobladors del neolític
La infatigable labor de Salvador Vilaseca en l’exploració 
de les nostres comarques ha permès de comprovar que a 
la primera etapa del Neolític - moment de llur entrada a 
la història del nostre món - , quan els caçadors deixen pas 
als  pastors  que  s’assenten  sobre  la  terra  on  viuen,  les 
serralades  que  limiten  el  Camp  de  Tarragona  eren 
poblades. Es tracta d’homes que formaven part d’un món 
cultural  típicament mediterrani,  d’origen oriental,  i  que 
vivien en coves cap allà a l’any 4000 a.J.C.
És dins la segona etapa del Neolític quan apareixen els 
veritables  primers  pagesos  de  la  nostra  terra,  gent 
anomenada dels "sepulcres en fossa", colonitzadors de les 
planes  i  organitzadors  dels  més  primitius  poblats.  Els 
trobem  a  les  nostres  comarques  en  el  tercer  mil·lenni 
a.J.C., però encara no s’ha posat en clar d’on arribaren les 
influències que determinaren llur cultura. Abans es creia 
que era una projecció de la del nucli d’Almeria; avui hi ha 
tendència a admetre la hipòtesi d’una influència europea.
En el segon mil·lenni a. J. C., ja en el període eneolític, 
sembla  que  una  variació  climàtica  produí  a  l’Occident 
europeu una època càlida i seca que originà un retrocés 
dels  habitants  de  les  planes  cap  a  les  zones 
muntanyenques.  Altrament,  potser  arribà  a  la  nostra 
terra  gent  nova,  europea,  amb  l’anomenada  cultura 
megalítica;  però,  en tot  cas,  sembla  que no penetraren 
fins  a  la  comarca  tarragonina,  on  perduraren  fins  a 
l'època  hallstàttica  tradicionals  maneres  de  treballar  el 
sílex  conservades  des  del  Paleomesolític  (jaciments  de 
sílex de la superfície).
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Les invasions indoeuropees
Després  d’alguns  segles  encara  mal  coneguts,  a  les 
acaballes del segon mil·lenni, travessaren el Pirineu grups 
de  gent  oriünda de les  zones alpines  occidentals  i  dels 
territoris lígurs, que es caracteritzen per l’ús de ceràmica 
polida negra o fosca, sense decorar, amb anses d’"apèndix 
de  botó",  anomenada  ceràmica  de  Polada.  Arribaren, 
almenys, fins a la línia de l’Ebre, i, segons Maluquer, que 
és  qui  primer  ha  assenyalat  aquesta  influència,  devia 
tractar-se  d’uns  emigrats  lígurs  o  indoeuropeus  que 
passaren  el  Pirineu  pressionats  per  desplaçaments  de 
pobles en el centre-orient europeu.
Desconeixem l’evolució posterior d’aquests indoeuropeus 
que  desenvoluparen  una cultura  de  bronze  en diverses 
comarques catalanes, paral·lela a l’argàrica en el seu estat 
més florent, i preludiaren els moviments de la gent dels 
"Urnerfelder" (camps d’urnes) i de la cultura hallstàttica 
normal  a  Catalunya.  És  probable  que  vagin  arribar  en 
petits  grups  i  acabessin  absorbits  per  la  població 
indígena25.
A partir de 900-800 a.J.C., des de l’alta Àustria començà 
a  estendre’s  la  cultura  hallstàttica  que,  cap  al  segle  V, 
acabà  per  dominar  tot  l’occident  europeu.  Deixant  de 
banda el problema que representa la sistematització de 
les onades dels nous immigrats europeus que passaren el 

25 J. Maluquer de Motes,  La cerámica con asas de apéndice de botón y el  
final  de  la  cultura  megalítica  del  nord-este  de  la  Península,  "Ampurias" 
(Barceloua), IV (1942), 171; id.,  Notas sobre la cultura pirenaica catalana, 
"Pirineos" (Saragossa),  núm. 7  (1948),  pàgs.  113-24; id.,  El Pirineo y  las  
invasiones indoeuropeas, "Pirineos", núm. 26 (1952), pàgs. 697-705; id.,  El 
primitivo proceso histórico peninsular, "Zephirus" (Salamanca), VI (1955), 
241-55.
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Pirineu26,  diem  amb  Maluquer  que,  a  Catalunya,  el 
material arqueològic conegut permet la distinció de dos 
grups de nou arribats:  el  "grup de Terrassa",  estès per 
terres  del  litoral  amb  penetracions  a  les  planes  de 
l’interior  de  fàcil  accés,  com  el  Vallès,  i  el  "grup 
d’Agullana-el  Molar"  -  nom  de  les  dues  estacions  més 
extremes  -,  que  ocupa  les  zones  muntanyenques 
immediates  a  la  costa.  El  primer  era  format  per  una 
població que es dedicava amb preferència a l’agricultura, i 
integraven el segon pastors i ramaders27.
Els  trets  culturals  més  característics  d’aquesta  gent 
procedent  de  l’Europa  central,  són  l’ús  de  ceràmica 
acanalada i  la  incineració  de cadàvers.  Les cendres,  les 
ficaven en urnes que enterraven en cementiris, per la qual 
cosa aquest estrat de població prehistòrica es coneix pel 
de la cultura dels "camps d’umes".
A  les  comarques  meridionals  del  Principat  els 
descobriments i estudis de Salvador Vilaseca permeten de 
seguir, en els seus diversos graus, l’evolució de la cultura 
dels camps d’urnes. Les coves del Janet i Marcó (Tivissa) 
donen els vasos més antics dels coneguts a Catalunya, del 
tipus  "Terrassa  I".  Pertanyen a  l’Hallstàttic  B,  i  l’autor 
citat els data entre els segles X i IX. La necròpolis de les 
Obagues (Ulldemolins) correspon al "Terrassa II" (segles 
VIII-VII) i representaria un enllaç entre la varietat de la 
costa i la de l’interior. L’estació del Molar, amb els seus 
200  sepulcres,  devia  abraçar  els  segles  VII  i  VI  - 
probablement és equivalent a l'estació del Coll del Moro, 
de Gandesa - i assenyalar la decadència de la cultura dels 
camps  d’urnes  pròpiament  dita.  Finalment,  Vilaseca 

26 Sobre  el  problema  de  les  onades  migratòries  veg.  P.  Bosch  Gimpera, 
Celtas e ilirios, "Zephirus" (Salamanca), II (1951), 141-54.
27 Maluquer, Culturas hallstátticas, 173-77.
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distingeix altres tipus, com el de l’estació ja citada del Coll 
del  Moro i  el  de la serra d’Almos (Tivissa),  de caràcter 
posthallstàttic, amb influències veritablement cèltiques28.
¿A  quin  grup  ètnic  pertanyien  els  qui  introduïren  i 
desenvoluparen la cultura dels camps d’urnes a la nostra 
terra? Actualment la discussió està entre els celtes i els 
lígurs. Bosch i Gimpera sosté la tesi de diverses invasions 
celtes des del segle IX al VIII29. Menéndez Pidal proposa 
una  solució  ambro-ligur,  grup  ètnic  cosí  germà  dels 
celtes30. Hi ha qui opina que pot tractar-se d’una branca 
dels il·liris mesclada amb ambro-lígurs. Vilaseca creu en 
l’existència  d’una  unitat  cultural  promoguda  per 
l’element celta-ligur, que abraçaria el SE. de França i el 
NO. d’Itàlia, amb una prolongació fins a Catalunya31.
Si no hi ha acord sobre el grup ètnic que introduí a les 
nostres comarques la cultura dels camps d’urnes tampoc 
no n’hi ha sobre la seva cronologia. Les xifres de Bosch i 
de Vilaseca responen al  que en podríem dir  cronologia 
llarga.  En  canvi,  Almagro,  partidari  de  la  cronologia 
curta, creu que, malgrat l’aspecte primitiu de la ceràmica 
acanalada, caldria rebaixar-ne l’antiguitat, i proposa per 
al període I el temps comprès entre els anys 800 i 600 i 
per al període II, el comprès entre el 600 i 40032.

Els íbers
Vilaseca  fa  notar  que  la  penetració  progressiva  dels 
elements  culturals  europeus  en  el  substrat 

28 Vilaseca, Les Obagues, 42 ss.
29 Bosch Gimpera, Celtas e ilirios, "Zephirus" (Salamanca), II, 141-51.
30 Almagro, Fuentes Ampurias 150; id., Una necrópolis de campos de urnas  
de  Ampurias.  El  cementerio  Parralli,  "Archivo  Español  de  Arqueologia" 
(Madrid), XXIII (1950), núm. 78, pàgs. 39-71.
31 Vilaseca, Cerámica acanalada, 75.
32 Almagro, Una necrópolis..., 67 ss,
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iberomediterrani  no  degué  produir-se  mitjançant 
invasions massives33. Els invasors introduiren l’arada, la 
tracció animal, la roda i la gran agricultura; substituiren 
el ritual de la inhumanació pel de la incineració, portaren 
noves tècniques de treballar el metall, noves institucions 
i,  probablement,  una  nova  religió.  ¿Aconseguiren 
d’assimilar  la  població  indígena  o  foren  assimilats  per 
ella?  Segons  Maluquer,  és  probable  que  a  la  llarga, 
s’operés una fusió en què dominà l’element humà nadiu, 
el  qual,  a  la  vegada,  assimilà  els  avenços  tècnics  i  les 
bases  econòmiques  noves.  Així  tindríem  una  població 
bàsica  pre-indoeuropea,  iberomediterrània  que,  en 
contacte amb els emigrats europeus, degué augmentar el 
seu nivell de vida i conservar els seus trets antropològics i 
molts  aspectes  de  la  seva  vida  espiritual,  malgrat  el 
mestissatge obligat, en especial a les zones baixes34.
Això,  en termes generals,  però,  com que l’element pre-
indoeuropeu ibèric no estava distribuït amb uniformitat 
ni reaccionà arreu igualment, resultà que, mentre en unes 
comarques sobrevisqué, en d’altres fou absorbit pels nou 
vinguts.  Sembla  que  on  els  indígenes  reeixiren  a 
conservar més intacta la pròpia personalitat fou al llevant 
peninsular35.  I  aquesta  població  és  la  que  amb el  nom 
d’ibers apareix en els textos antics.
Aleshores aparegueren al litoral català els colonitzadors i 
comerciants grecs, i l’impacte que feren en la civilització 
indígena fou de consideració. Vegem-ne el mecanisme.
L’expansió  grega  a  Occident  presenta  dues  etapes 
separades  per un interval  d’una cinquantena d’anys:  la 
primera s’estén del segle VII a lany 535 (batalla d’Alàlia), 

33 Vilaseca, Cerámica acanalada, 71.
34 Maluquer, El primitivo proceso..., "Zephirus", VI, (1955), 248.
35 Almagro, Una necrópolis..., 68.
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i la segona arrenca vers l’any 480 i s’allarga fins després 
de  l’arribada  dels  romans.  En  una etapa  i  en  l’altra  la 
intensitat de contacte entre els colonitzadors hel·lènics i 
els hispans fou molt més forta a les comarques del litoral 
que s’estenen des de sud del Xúquer fins a Andalusia, que 
no pas a les del litoral del Principat. De fet, de la primera 
etapa  expansiva  en  aquest  litoral,  només  coneixem  la 
primerenca  factoria  de  Rhode  (segle  VII),  aviat 
desapareguda,  i  la  d’Empúries,  fundada  al  principi  del 
segle V.
A partir  de l’any 425 els atenesos conquistaren tots els 
mercats del litoral de la Península, des del Pirineu fins a 
Andalusia, i desenvoluparen un comerç a gran escala amb 
la producció dels seus artesans. A tot el litoral i fins i tot a 
l’interior  es  troben  en  gran  abundància  vasos  decorats 
amb figures roges, i vaixella negra amb temes geomètrics 
fets  a  motlle,  per  tota  decoració.  Aquesta  introducció 
massiva  de  ceràmica  i  de  tota  mena  de  productes 
d’artesania  causaren  un  impacte  favorable  entre  els 
indígenes de la zona meridional hispànica, els de major 
capacitat receptiva, pel fet d’haver mantingut des de feia 
segles relacions directes amb les cultures del Mediterrani 
oriental. I nasqué al sud-est de la nostra Península un art 
ibèric  primerenc  (segle  VI)  derivat  de  les  influències 
gregues i púniques.
En canvi, al nord de l’Ebre, el complex ètnic format pels 
antics  hispans  més  o  menys  mesclats  amb  celtes  o 
ambrons, no estava tan preparat per a assimilar les noves 
aportacions  gregues,  i,  per  això,  la  cultura  anomenada 
ibèrica havia de manifestar-se més tardana i més pobra. A 
una  banda  i  altra  del  Pirineu,  en  una  primera  etapa 
iniciada el segle VI al sud de França, i a primeria del V al 
nord  de  Catalunya,  la  influència  grega  estimulà  els 
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indígenes a la construcció d’"oppides", centres urbans per 
a comerciar organitzats per a la defensa. En ells apareix 
ceràmica  grega  tornejada  que  més  tard  els  indígenes 
copiaran  tot  produint  una  ceràmica  amb  motius 
ornamentals més pobres que en la del sudest36.
La  cronologia  de  la  cultura  ibèrica  constitueix  un altre 
problema encara no resolt. Les primeres manifestacions 
són del segle VI a.C., i les darreres, del segle I d.C. El seu 
moment  més  brillant  (ceràmica  decorada  amb  figures 
humanes  i  d’animals,  dels  tipus  Elx-Archena  i  Oliva-
Llíria)  no  va  més  enllà  del  segle  I  a.C.,  ja  en  plena 
romanització de la Península37.
Al  Camp  de  Tarragona  les  estacions  ibèriques  pre-
romanes i de l’època romana són nombroses. A la riba del 
Francolí es troben les de Fontscaldes, Valls i Vallmoll (per 
explorar).  Possiblement un reconeixement sistemàtic de 
la  contrada  donaria  com a  resultat  el  descobriment  de 
noves estacions.

Els documents

Les fonts literàries
Podem  dividir  les  informacions  procedents  dels  textos 
clàssics  en  dos  grups  ben  determinats:  anteriors  i 
posteriors  a la  segona guerra púnica.  Unes i  altres  són 
molt escasses. Les primeres, de procedència grega, tenen 
el defecte d’ésser molt vagues i, a vegades, falses, per tal 
com la nostra terra quedava a l’extrem occidental del món 

36 Terradell,  Grecs, 33-34, 53-56; Pericot, La España primitiva (Barcelona 
1950), 313.
37 Almagro, Una necrópolis..., 70.
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grec i els era mal coneguda. Les segones reflecteixen una 
situació  contemporània  o  posterior  a  l’arribada  dels 
romans.  Sovint  mesclen  notícies  de  distints  períodes  i 
creen  situacions  confuses,  amb  el  consegüent  perill 
d’interpretar-les falsament.
El document acceptat com a més antic, per bé que arribat 
fins a nosaltres en reconstrucció feta a posteriori,  és la 
famosa  Ora  maritima,  que  descriu  el  litoral  hispànic. 
L’autor és un poeta marsellès del Baix Imperi romà (segle 
IV), anomenat Rufus Festus Avienus.
Com a peça literària, el poema d’Avienus és mediocre, i 
seguint els gustos literaris de l’època, l’autor procurà de 
fer-ne una obra d’estil arcaic. Per a assolir-ho recorregué 
a les fonts geogràfiques gregues i púniques més antigues 
que  troba,  i  aleshores,  amb  imaginació  de  poeta,  les 
combina i  mistifica de la millor manera que sabé,  amb 
informacions manllevades a autors del seu temps38.
En aquestes condicions,  resulta que l’obra d’Avienus és 
un  veritable  mar  de  confusions.  Dóna  notícies  d’una 
situació de la nostra costa que es remunten als segles VI i 
V  a.C.,  però  tan  barrejades  amb  altres  d’èpoques 
posteriors  i  totes  amanides  amb  figures  retòriques 
pròpies d’un període de decadència, que no hi ha manera 
de  destriar  la  part  realment  arcaica  del  poema. 
Altrament,  un  poeta  no  pot  ésser  interpretat  com  un 
geògraf o un matemàtic, i així hem de considerar-ho, si 
amb  les  descripcions  de  l’Ora  maritima pretenem  de 
reconstruir  una  zona  geogràfica.  Com  diu  Terradell: 
"Després  d’haver  regirat  l’Ora  maritima del  dret  i  del 
revés  i  d’haver  passat  hores  i  hores  llegint  comentaris 

38 Una  bibliografía  completa  sobre  l’Ora maritima es  troba en  Hist.  de 
España (Espasa Calpe), I, 2.ª part (1952), 297, nota 144.
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diversos  -que  gairebé  mai  no  coincideixen-,  la  reacció 
més normal és dir: Deixem-ho córrer, tanquem Avienus i 
no  en  parlem  més"39;  però  tot  seguit  reconeix  que  el 
document,  bo  o  dolent,  és  el  que  ens  pinta  amb  més 
detalls la situació de les nostres costes en una època de la 
qual  no  ens  ha  arribat  pràcticament  cap  més  notícia 
escrita. "I és clar", acaba, "no tenim més remei que tornar 
a veure si en podem treure l’entrellat".
S’escau  que  Avienus  dedica  uns  quants  versos  a  la 
descripció de la costa que va de Salou a Tarragona, i entre 
aquests  dos  punts  geogràfics  emplaça  el  poblat  de 
Cal·lípolis,  del  qual  no  parla  ningú  més.  Per  això, 
vulguem o no vulguem, hem de posar especial atenció en 
aquest document.
Molt  més vague és Hacateu  (segona meitat  del  segle V 
a.C.),  del  qual  ens  han  arribat  fragments  de  la  seva 
geografia a través d’Esteve de Bizanci, un altre autor del 
Baix Imperi romà. Situa els edetes a la regió valenciana i, 
més al nord, els ileraugates i els misgetes40.
Finalment,  anterior  a  les  guerres  hannibàliques  tenim 
una altra notícia escrita de gran interès, que mereix molt 
més crèdit que la que ens proporciona l’Ora maritima. Es 
tracta  d’un  passatge  de  l’obra  d’Eratòstenes  (segle  III 
a.C.), aprofitada per Estrabó, i que parla així de Tàrrakon: 
"Eratòstenes diu que també té una estació marítima; però 
Artemidor el contradiu i nega que tingui un lloc apropiat 
per  a  ancorar"41.  Altrament,  és  possible  que  procedeixi 
d’Eratòstenes  la  notícia  etnogràfica  que  dóna  Estrabó, 
segons  la  qual  en  la  zona  compresa  entre  l’Ebre  i  el 

39 Terradell, Arrels, 219.
40 "Fontes", 1, 167
41 Estrabó, III, 4, 7.
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Pirineu  vivien  uns  quants  edetans,  "i  la  resta,  els 
esmentats indigetes, dividits en quatre parts"42.
Els  escriptors que classifiquem en un segon grup i  que 
visqueren  posteriorment  a  la  segona  de  les  guerres 
púniques, tampoc no són gaire explícits.  En realitat,  els 
que  es  refereixen  a  una  situació  anterior  o  coetània  a 
l’arribada dels romans a la nostra terra només son Polibi i 
Livi. I bé podem dir que ni amb l’un ni amb l’altre no hem 
pas  estat  sortosos,  perquè  mentre  esmenten  diverses 
tribus ibèriques radicades en el territori català, no diuen 
res  de  la  tribu que ocupava  el  Camp de Tarragona.  Es 
limiten  a  donar  fe  de  l’existència  de  la  base  militar 
romana de Tàrraco.
Contemporanis a Livi (segle I d.C.) són Plini i Ptolomeu, 
els dos escriptors clàssics que més notícies ens donen de 
l’etnografia  de  les  nostres  comarques.  Són,  com podeu 
veure, tardans, i no pretenen de situar-se dos o tres-cents 
anys  enrere,  sinó  d’explicar  un  estat  de  coses 
contemporànies al temps en què escrivien. I això és un 
detall  que  s’ha  de  valorar  com mereix,  perquè  és  ben-
palès que aquesta mena de notícies han d’ésser acollides 
amb  escepticisme,  si  volem  usar-les  per  a  reconstruir 
situacions  d’abans  de  la  intervenció  romana  al  nostre 
país. Tampoc no podem passar per alt que les directrius 
polítiques  dels  romans  determinaren  la  reestructuració 
etnogràfica d’algunes comarques ibèriques, la qual  cosa 
és un nou argument a considerar contra l’ús de notícies 
tan tardanes com les de Plini i Ptolomeu.
Amb tot, com que aquests dos autors són els únics que, 
d’una manera concreta, situen un grup ètnic a la nostra 
comarca, no en podem prescindir, com tampoc no podem 

42 Ibid., III, 4, 1.
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prescindir, segons que hem anunciat, de l’Ora maritima, 
malgrat els inconvenients que això pressuposa.
Segons  Plini  a  la  regió  de  l’Ebre  vivien els  ilercaons  o 
ilercavons; a continuació venien la regió dels cessetans, el 
riu Subi, Tàrraco, els ilergetes amb el poblat de Súbur, el 
Llobregat, els laietans i els indigetes43. Ptolomeu situa els 
ilercaons  o  ilercavons  a  la  comarca  tortosina  i, 
seguidament,  els  cessetans  amb  Tàrraco  i  Súbur,  i  els 
laietans amb Bàrcino; a l’interior, limitant amb les tribus 
de la costa, situa els ilergetes i els lacetans44.

Els testimonis monetals
Es coneix una dracma ibero-emporitana-del tipus corinti-
siracusà,  amb  el  cap  de  nimfa  rodejada  de  delfins  a 
l’anvers,  i  amb un pegàs volant  i  la  llegenda  Tarakon-
salir al  revers45.  Sembla  que  aquest  tipus  de  moneda 
començà a circular vers l’any 250 a.C.,  i desaparegué al 
primer quart del segle II46.
De la mateixa època deu ésser una altra suposada dracma 
de  les  mateixes  característiques  que  l’anterior,  amb  la 
inscripció de Kose, seca identificada amb la de Tarragona. 
Aquesta moneda "sensacional", com ha indicat F. Mateu i 
Llopis,  és única i sospitosa.  Per això caldria estudiar-la 
més  detingudament.  Si  fos  autèntica  plantejaria 
problemes de gran interès, com el de la coexistència de 
dues seques en un mateix lloc, o bé el de la prioritat de 
l’una  sobre  l’altra.  La  problemàtica  arrenca  de  la 
suposició  d’acceptar  una  dualitat  de  topònims  Kose-
Tàrakon o Tarràkon per a un mateix lloc, i d’admetre que 

43 Plini, III, 21.
44 Ptolomeu, II, 6, 17; II, 6, 18; VIII, 3, 4.
45 Mateu, Tarakon, 106.
46 A. Beltrán Martínez, Curso de numismática (Cartagena 1950), 316.
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els cessetans estaven fincats a les contrades tarragonines 
en temps pre-romans.
Les  monedes  ibero-romanes  amb  la  llegenda  Kese  o 
Kesse són del segle II a.C. Es tracta, doncs, de documents 
que no podem utilitzar per a establir  l’etnografia de les 
nostres comarques en el segle III a.C., ni per a ajudar-nos 
a resoldre el problema de l’existència d’un poblat ibèric 
on després fou construïda la romana Tàrraco.  Amb tot, 
hem de referir-nos a aquestes monedes precisament aquí, 
perquè  les  haurem  d’emprar  com  a  testimonis  per  a 
argumentar  determinades  interpretacions,  especialment 
les que es referiran a la dualitat de topònims Kese o Kesse 
/ Tàrakon o Tàrrakon.
La gran rebel·lió de les tribus ibèriques serví de pretext a 
Cató  per  a  saquejar-les.  Entre  els  anys  198 i  197  a.  C. 
s’apoderà  de  la  moneda  ibèrica  d’argent  en  circulació 
(dracmes  fetes  a  imitació  de  les  d’Empúries,  entre  les 
quals cal incloure les de Tàrrakon-salir i la que sembla de 
Kose), i  la substituí per una altra de bronze ajustada al 
sistema  monetari  romà.  Més  tard,  en  un  moment  no 
anterior  a  l’any  175,  apareixen  els  denaris  i  quinaris 
d’argent  ibèrics  del  mateix  pes  que la  moneda romana 
fixat per la llei Flamínia47.
Doncs  bé:  la  història  monetària  ensenya  que  l’element 
conqueridor o dominador no substitueix, tot d’un plegat, 
la  moneda del  vençut,  ans  l’adapta  gradualment  al  seu 
sistema. A aquest principi es degué que la nova moneda 
de  base  metrològica  romana  conservés  el  signe  de 
sobirania de la tribu que la batia, i que les encunyacions 
fossin de gust ibèric.

47 Beltrán Martínez, Monedas Cesse, 83.
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Així aparegueren a tota la zona ibèrica hispana les sèries 
monetals del tipus del genet amb llegendes ibèriques. A la 
zona costanera, l’as (unitat monetària) presenta a l’anvers 
una testa baronívola imberbe o barbuda,  i  al  revers un 
genet amb una palma. Els més antics són de mida gran i 
pertanyen a seques catalanes. Després, quan ja s’havien 
encunyat  algunes  series  de  bronze,  foren  posats  en 
circulació els denaris i quinaris d’argent que presenten, al 
revers, un genet amb un ram a l’espatlla conduint un altre 
cavall.
Entre les monedes del grup del genet amb palma figuren 
les  de  Kese  o  Kesse,  de  les  quals  n’han  estat  trobades 
grans  quantitats  dins l’àrea  de  Tàrraco,  i  per aquesta  i 
altres  coincidències,  s’admet  que  foren  encunyades  en 
aquesta ciutat48.
Com  sigui  que,  per  altra  part,  en  Plini  i  en  Ptolomeu 
apareixen els cessetans com una tribu ibèrica que ocupa 
les  comarques  meridionals  del  Principat,  hom  no  ha 
dubtat  a  establir  l’equació  Kese  /Kesse  =  Tàrakon  / 
Tàrraco, i al mateix temps ha establert la hipòtesi de la 
superposició de dos elements ètnics representats per cada 
un dels dos topònims: un de més antic, de nomenclatura 
desconeguda, el de Taràkon, i el cessetà, de Kesse, més 
modern.

Les troballes arqueològiques
Quan el grau de noblesa d’una ciutat és mesurava per la 
seva antiguitat,  Tarragona presentava el testimoni de la 
seva  muralla  megalítica  com  a  prova  d’una  llunyana 
naixença.  Aparentment,  l’obra  és  d’una  factura  tan 

48 Sobre les característiques de les monedes de Kese o Kesse veg. Beltrán 
Martínez, Cronología de la época ibérica según las monedas e inscripciones 
(Cartagena 1951), id., Curso de numismática I, 315 ss.; Mateu, Cecas, 39-77.
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primitiva que encaixava en qualsevol origen més o menys 
llegendari, sempre que la llegenda fos prou antiga. Fins i 
tot, quan la llegenda deixà pas a les teories científiques, 
s’atribuí a la muralla una antiguitat extraordinària. No cal 
dir  que,  fins  fa  pocs  anys,  era  l’argument  decisiu  que 
desvirtuava  l’afirmació  pliniana  "Tarraco  Scipionum 
opus".
És  curiós  de  veure  com  la  muralla  megalítica  de 
Tarragona  s’ha  rejovenit,  alhora  que  l’arqueologia  ha 
madurat  com a  ciència.  No  fa  gaire  més  de  deu  anys, 
encara es tenia per obra ibèrica del segle V o IV a. C., és a 
dir,  pre-romana,  malgrat  les  dificultats  per  a  explicar 
l’existència d’un poblat tan extens en una època en què 
l’estructura  política  indígena  es  trobava  encara  en  un 
estat  embrionari.  Resultava  que  quatre  quilòmetres  de 
muralla eren massa muralla per a un poblat ibèric.
Recentment,  fa  uns  dotze  anys,  hom  féu  un  estudi 
estratigràfic  intensiu  del  contingut  de  l’interior  de  la 
muralla megalítica en diversos sectors, fins a la seva part 
més inferior, i  el resultat retornà el prestigi perdut a la 
frase de Plini. En efecte: en els estrats de major antiguitat 
aparegué sempre terrissa ibèrica mesclada amb altra de 
campaniana B,  que permet d’establir  com a data  "ante 
quem" per a la construcció de la muralla, els primers anys 
de  l’ocupació  romana49.  Només  excepcionalment  es 
trobaren  mesclats  amb  aquesta  terrissa  dos  fragments 
diminuts de ceràmica italiota (segles IV-III a. J.), que és 
una mena d’adaptació dels models grecs de la metròpolis 
feta  pels  grecs  de  les  colònies  itàliques50.  A Tarragona, 

49 Serra Vilaró, Scavi; id., Muralla, 76, 221-36; Sánchez Real, Publicaciones, 
fasc. 30, pàg. 87; Nino Lamboglia,  Note e discusioni. Opus certum, "Riv. di 
Studi Liguri", gener-juny 1958, pàg. 158-70.
50 Notícia comunicada pel senyor José Sánchez Real.
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que sapiguem, d’aquesta ceràmica no se n’ha descobert 
en  cap  més  lloc,  però  se  n’han  trobat  fragments  al 
Codony, a uns set quilòmetres de Tarragona, en rectificar 
la carretera de Valls.
El  fet  que la  presència  de  la  ceràmica  italiota  no sigui 
persistent com la ibèrica i la campanania a l’interior de la 
muralla,  sinó  reduïda  a  dos  fragments  diminuts;  el  fet 
que  a  la  ciutat,  fins  ara,  no  n’hagi  aparegut  cap  més 
fragment, invalida el testimoni per a fixar una cronologia. 
Altrament, cal pensar que per a omplir la muralla calgué 
remoure una fabulosa quantitat de terra, entre la qual i 
no  precisament  a  la  superfície,  podria  haver-hi  els 
fragments de ceràmica italiota.
Si malgrat els resultats de l’estudi estratigràfic, la tècnica 
dels constructors de la muralla megalítica de Tarragona 
no  tingués  cap  prototipus  entre  les  construccions 
romanes  contemporànies,  podríem  usar  d’aquesta 
contingència per argumentar a favor d’uns constructors 
pre-romans; però com que la tècnica que podríem dir-ne 
"ciclòpia"  era  molt  emprada  a  Itàlia  durant  l’època 
hellenística  -que,  fins  i  tot,  arriba  a  aconseguir  l’època 
augústea-, queda descartat l’argument ibèric en contra de 
l’argument  romà.  També  el  tan  discutit  argument  dels 
caps  esculpits  a  la  torre  de  Sant  Magí  encaixa 
perfectament amb la cronologia i els costums introduïts 
entre  les  legions  romanes  que  desembarcaren  a 
Catalunya,  per tal com a les darreries del segle III a.C. 
estava en vigor el costum etrusc d’ornamentar les portes 
de les ciutats amb testes humanes esculpides51.
Descartada  la  muralla  megalítica  com  a  document 
utilitzable en referir-nos a temps pre-romans, només ens 

51 Blázquez, Causas, 166.
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resta  revisar  les  troballes  de  mossèn Serra  i  Vilaró,  de 
l’any 1925 i següents, en desmuntar el terreny per obrir 
l’actual  carrer  de  Lleida.  Gairebé  adossats  a  la  part 
interior de la muralla megalítica, aparegueren tres nivells 
estratigràfics  sota  el  paviment  de  l’època  romana 
imperial. En el més inferior, el nostre arqueòleg descobrí 
ceràmica tosca treballada a mà, sense pintar,  barrejada 
amb una altra de factura ibèrica pintada de color vermell, 
decorada  amb  motius  animals  i  humans.  En  el  nivell 
mitjà  aparegué  ceràmica  ibèrica  decorada  amb  motius 
geomètrics i ceràmica campaniana negra, i en el superior 
hom  troba  ceràmica  ibèrica  decorada  amb  dibuixos 
geomètrics, mesclada amb "terra sigillata"52. 
Seguint la cronologia aleshores vigent, Serra i Vilaró datà 
la ceràmica del primer nivell com dels segles V-IV a.C., la 
del  segon com dels  segles  IV-III  a.C.,  i  la  del  tercer  la 
situà  en  un  període  que  aniria  del  segle  III  al  I  a.C. 
Aquesta  cronologia  anava  bé  a  la  teoria  etnogràfica 
posada en vigència per Bosch i Gimpera en aquells temps, 
segons  la  qual  els  cessetans  ocuparen  el  Camp  de 
Tarragona vers el  segle IV a.  C.  -la ceràmica del  segon 
estrat seria cessetana- i dominaren la població més antiga 
(ceràmica  del  primer  estrat).  Per  consolidar  la  seva 
hipòtesi, Serra i Vilaró observava que, entre els nivells I i 
II va veure restes de destrucció violenta, testimoni d’un 
suposat  assalt  i  destrucció  de  la  ciutat  ibèrica  per  les 
hosts de Cneu Escipió l’any 218 a.C53.
En  els  darrers  trenta-cinc  anys  la  cronologia  de  la 
ceràmica ibèrica ha sofert moltes modificacions, tot i que 
encara  no  s’ha  arribat  a  una  definitiva  solució  del 
problema. Avui s’admet que la ceràmica descoberta per 

52 Serra Vilaró, "Memoria", 18 ss.
53 Ibid., 21-24.
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Serra i  Vilaró  decorada amb figures humanes i  cavalls, 
s’acosta  més  a  la  d’Azaila  que  a  la  de  l’est  i  el  sudest 
peninsulars (Llíria i Archena)54. I la ceràmica d’Azaila és, 
segons  sembla,  del  segle  I  a.C.  El  tipus  de  ceràmica 
decorada amb dibuixos geomètrics és més difícil de datar, 
perquè  se’n  troba  des  dels  segles  V-IV  a.C.,  fins  a  les 
primeres dècades  de la  nostra era,  sense modificacions 
apreciables  en els  temes55;  però,  en canvi,  és  segura  la 
cronologia  de  la  ceràmica  campaniana  de  color  negre 
brillant,  que  va  del  segle  II  a.C.  fins  a  l’aparició  de  la 
"terra sigillata" al darrer quart del segle I a.C.56.
Observem  com  amb  l’afinament  de  la  cronologia  perd 
valor aquest document arqueològic, amb tot i que encara 
en té. Per poder-ne fer un ús adequat, caldrà esperar que 
s’airegi  el  problema  de  la  cronologia  de  la  ceràmica 
ibèrica al nostre país.
Encara hem d’afegir una darrera observació a la qüestió 
dels documents arqueològics.  És aquesta:  Serra i Vilaró 
identificà  l’estratigrafia  ibero-romana estudiada  per  ell, 
amb la descrita per Hernández Sanahuja com a pròpia de 
l’àrea  de  la  pedrera  del  Port,  i  que fou  desmuntada al 
segle passat, en un nivell inferior a aquell en què apareix 
"terra  sigillata"57.  Això  acaba  d’una  vegada  amb  una 
interpretació errònia del document arqueològic que, si bé 
és tolerable en el cas del benemèrit Henández Sanahuja, 
creador de l’arqueologia tarragonina aviat farà cent anys, 
avui resulta absolutament anacrònica.

54 García Bellido, Hist. de España (Espasa-Calpe), I, 3.ª part, 665.
55 Ibid., I, 3.ª part, 670.
56 Lamboglia,  La estratigrafia  de "Albintimilium" y la  cronología  de la  
cerámica romana, "Ampurias", XI (1949), 47-61.
57 Serra Vilaró, "Memoria", 26-31.
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Amb tot el que hem dit no queda altre remei que deixar 
en  suspens  l’al·legació  del  document  arqueològic  en 
tractar  del  període  pre-romà,  llevat  dels  fragments  de 
ceràmica italiota. Almenys, tenint en compte tot allò que, 
fins  avui,  ha  sortit  a  flor  de  la  superfície  del  tossal 
tarragoní i  ha pogut ésser estudiat  amb la metodologia 
moderna.

Les interpretacions

L’enigma de Cal·lípolis
La discutida i confusa Ora maritima dedica a la costa de 
la nostra comarca aquests versos:

"Post haec harenae plurimo tractu iacent
per quas Salauris oppidum quondam stetit,
in quis et olim prisca Callipolis fuit,
Callipolis illa quae per altam moenium
proceritatem et celsam per fastigia
subibat auras, quae laris vasti ambitu
latere ex utroque piscium semper ferax
stagnum impremebat. Inde Tarraco oppidum
et Barcilonorum amoenas sedes ditium..."58

Els  versos  precisen  que,  entre  les  arenes  d’una  llarga 
platja, en una època anterior s’alçà la ciutat de Salauris i 

58 "Fontes", I, 73. Traducció: "Després aquelles platges s’allarguen en gran 
extensió, en les quals abans hi hagué la ciutat de Salauris i també en altre  
temps l’antiga  Cal·lípolis,  aquella  Cal·lipolis  que  per  l’alta  elevació  de  les 
seves muralles i pels seus excelsos trespols s’aixecà als aires, que amb l’àmbit  
del seu vast solar tocava per ambdós costats una marisma feraç sempre amb 
peixos.  Després,  la  ciutat  de  Tarraco  i  la  seu  amena  de  les  riques 
Barcelones..."
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l’antiga Cal·lípolis. Després d’aquesta platja, continua el 
poema, venia Tàrraco.
La  notícia  d’aquesta  ciutat  anomenada  Cal·lípolis  és 
única,  i  com que els esforços realitzats  per localitzar-la 
han  resultat  fallits,  ha  esdevingut  un  enigma.  Hom  es 
pregunta si realment ha existit, o es tracta només d’una 
fantasia poètica. Per desemmascarar aquest enigma hom 
ha  cercat  Cal·lípolis  per  tota  la  costa,  entre  Salou  i 
Tarragona,  sense que enlloc hagin aparegut  restes d’un 
poblat indígena o grec dels temps pre-romans. A la vista 
d’aquest resultat negatiu, hom ha recorregut als estudis 
sistemàtics  de  la  topografia  del  terreny  i  a  les  visions 
marítimes del paisatge per identificar el lloc on s’aixecava 
la famosa ciutat, sense que tampoc s’hagi arribat a res de 
positiu.  També  s’ha  pensat  que  l’antiga  Cal·lípolis, 
víctima de moviments marítims, podria haver-la engolida 
el mar.
La  desaparició  misteriosa  de  ciutats  conegudes 
únicament  pel  testimoni  de  l’Ora  maritima,  com 
l’empordanesa  Cipsela  i  la  tarragonina  Cal·lípolis,  al 
litoral català, ha fet sospitar si només són un producte de 
la  imaginació  poètica  d’Avienus;  però cal  no perdre de 
vista que són moltes les ciutats no ja pre-romanes, sinó 
romanes, d’existència certa, que no han estat localitzades.
En  no  aparèixer  Cal·lípolis  enlloc,  s’ha  pensat  a 
identificar-la  amb  Tàrraco59.  La  descripció  d’unes 
poderoses muralles concorda amb una visió marítima de 
la  capital  de  la  Tarraconense;  però  aleshores,  ¿d’on 
hauria tret Avienus el topònim grec - perquè Cal·lípolis és 
un  topònim grec  que  vol  dir  ciutat  bella  -  ,  i  per  què 
l’hauria situat entre Salauris i Tàrraco?

59 Sostenen aquesta opinió Bosch i Gimpera i Schulten, entre d’altres.
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Enmig  del  confusionisme  una  cosa  és  certa:  que  la 
descripció de Cal·lípolis en res no recorda un petit poblat 
indígena o una modesta factoria  grega,  sinó una ciutat 
dotada de grans edificis i de muralles poderoses. Doncs 
bé: avui als arqueòlegs els sembla impossible l’aparició, a 
les nostres costes, d’una ciutat de les característiques de 
Cal·lípolis, en el segle VI o V a.C. En efecte: en cap dels 
poblats ibèrics coneguts no s’han trobat vestigis d’edificis 
públics ni de temples, i,  per consegüent, estan mancats 
d’elements  d’arquitectura  noble  o  d’altres  amb finalitat 
decorativa.  "Tot  té  un  aire  marcadament  primari", 
remarca  Terradell,  i  afegeix:  "Les  muralles,  que  són 
sovint les obres de més envergadura, no mostren gaires 
perfeccions arquitectòniques"60. Més encara: se sap que al 
segle  VI  a.C.  encara  no  s’havien  construït  els  primers 
"oppides"  ibèrics  catalans  i,  per  consegüent,  mal  pot 
admetre’s  en  aquesta  època  l’existència  d’una  ciutat 
indígena que "per l’alta elevació de les seves muralles i 
pels excelsos trespols" s’aixequés "als aires".
Sigui  com  sigui,  per  ara,  Cal·lípolis  és  un  enigma  que 
guarda la Història, i res més61.

Tàrrakon o Tàrakon, poblat indígena pre-
romà
Sense  disposar  de  restes  arqueològiques  pre-romanes 
segures  en el  tossal  on  és  emplaçada  l’actual  ciutat  de 
Tarragona, ens trobaríem com en el cas de Cal·lípolis si 
no fos per la dracma amb la llegenda de Tàrakon-salir i 
de  la  notícia  d’Eratòstenes  que  es  refereix  a  Tàrrakon. 
Ambdós  documents  són  pràcticament  de  la  mateixa 

60 Terradell, Arrels, 279.
61 Sobre  la  questió  de  Cal·lipolis  veg.  Sánchez  Real,  Callípolis,  13;  Serra 
Vilaró, Callípolis, 123; Bosch Gimpera, Problemes, 19.
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època -les dracmes com la nostra començaren a circular 
vers l’any 250 a.C.62,  i  Eratòstenes  escrivia  a  la  segona 
meitat del segle II a.C.-, la qual cosa no deixa d’ésser una 
coincidència molt remarcable i favorable per a inclinar-
nos per l’autenticitat del topònim.
L’anàlisi  de la notícia eratosteniana només ens ensenya 
que a la segona meitat del segle III a.C., en un moment 
històric no gaire llunyà de l’arribada dels romans, en un 
lloc que Estrabó identifica amb el de la romana Tàrraco, 
hi  havia  un  poblat  conegut  pels  grecs  amb  el  nom  de 
Tàrrakon.  A  això  podríem  afegir,  encara,  que  Estrabó 
dóna una visió  marítima  del  poblat,  oposada a  la  idea 
d’altura o elevació.
La dracma reforça la veracitat de la notícia literària, i com 
a novetat aporta que el poblat indígena comerciava amb 
els grecs, probablement d’Empúries, a través dels quals 
podia haver arribat la ceràmica italiota trobada al Codony 
i a la muralla; cosa que fa pensar en la possibilitat que, 
directament, els grecs establerts a Itàlia es relacionessin 
amb els nadius de la nostra comarca.
De  fet,  doncs,  el  que  resta  del  poblat  pre-romà  és  un 
topònim; per consegüent, cal acudir als lingüistes per a 
veure si ens poden precisar alguna cosa més de Tàrrakon 
o Tàrakon. No oblidem que, en aquests darrers anys, la 
lingüística  ha  fet  grans  progressos  i  ha  esdevingut  un 
auxiliar apreciable per als arqueòlegs i historiadors.
Unànimement  accepten  que  el  topònim  Tàrakon  o 
Tàrrakon  és  de  filiació  indígena,  presentat  en  grafia 
grega, com més tard prendrà la forma llatina de Tàrraco. 
Admès  aquest  principi,  els  esforços  s’han  dirigit  a 
esbrinar  l’etimologia  del  topònim;  i  els  resultats 

62 Mateu, Tarakon, 103 s.
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obtinguts, si bé encara molt discutibles, representen una 
notable aportació per a arribar al fons d’una qüestió tan 
fosca com la del mateix origen de Tarragona. Vegem-los.
Cap  allà  als  anys  trenta,  Battisti  i  altres  italians 
assenyalaren  l’existència  d’un  substrat  de  població 
mediterrània,  pre-indoeuropea,  a  la  qual  pertanyeria  la 
base toponímica -tar(r). Aquest element toponomàstic no 
estaria  limitat  a  una  àrea  determinada,  sinó  que 
s’estendria per tot el Mediterrani des de l’Àsia Menor fins 
a les costes de la Península Ibèrica63.
Més modernament,  l’investigador  J.  Vallejo  ha intentat 
d’aclarir la procedència i les vies d’introducció a Espanya 
de la base  -tar(r) i  del sufix  –(a) c-.  Diu que al sud de 
Franca  constitueixen  una  onomàstica  pre-gala  i  que 
alguns dels topònims més típics amb -tar(r) es troben en 
territori lígur. Creu que tant la base com el sufix arribaren 
a la nostra península pel Pirineu, i observa que ambdós 
elements es troben representats gairebé exclusivament al 
NE. d’aquella64.
Aquests  resultats,  argumentats  amb un aparell  científic 
remarcable,  i  combinats  amb  els  obtinguts  pels 
arqueòlegs  en  l’estudi  de  les  probables  invasions 
indoeuropees, menen a pensar que els introductors a la 
nostra  terra  dels  topònims  que  comentem  foren  els 
homes que desplegaren la cultura dels "camps d’urnes". 
De  tota  manera,  cal  remarcar  que  aquesta  hipòtesi 
s’oposa, en aparença, a la idea llançada per Battisti que 
relaciona  la  base  -tar(r) amb  un  substrat  humà  pre-
indoeuropeu.

63 Battisti, Tarracina-Tarraco, 335.
64 Vallejo, Tito Livio, XXI (Madrid 1946), pàg. LI.
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Doncs bé: què expressa el topònim Tàrakon o Tàrrakon? 
Els  autors  citats  diuen  que  els  topònims  de  la 
Mediterrania  occidental  amb  base  -tar(r) són 
hidronímics  i  responen  a  la  idea  de  terres  grasses 
d'al·luvió,  de  desembocadures  de  rius,  d’aiguamolls,  de 
ports  marítims.  També  sembla  respondre  a  una  idea 
semblant el sufix -on, bastant estès a la costa catalana en 
topònims  que  es  refereixen  a  llocs  situats  en  antigues 
zones pantanoses, tocant a les boques de rius torrencials 
que formen, amb llurs arrossegaments, terrenys fèrtils65. 
Aquesta  interpretació  semàntica  del  nostre  topònim 
també coincidiria amb la del text d’Eratòstenes, i inclina a 
situar el poblat pre-romà de Tarakon o Tarrakon en un 
dels monticles del tossal tarragoní pròxim a la mar o a la 
desembocadura  del  riu  Francolí.  I  encara  confirma 
l’ascendència  marinera dels  tarragonins  aquell  passatge 
de Livi, segons el qual la gent de la nostra ciutat ajudaren 
Escipió a resoldre certs problemes que li plantejaven les 
marees durant el setge de Cartago Nova.
La impressió de conjunt és que encara ens trobem lluny 
de desentranyar els problemes que planteja el poblat pre-
romà  de  Tarragona,  però  els  mètodes  moderns 
d’investigació  aporten  elements  interessants  per  a  una 
possible solució, o almenys per a una visió més acostada a 
la realitat.

Tàrakon, Tàrrakon / Kose, Kese, Kesse, i 
la problemàtica etnogràfica
Els prehistoriadors s’inclinen a creure que els ileraugates 
d’Hecateu s’han d’identificar amb els ilergetes, els quals 
pels volts de l’any 500 devien estar establerts al Camp de 
65 Per a tota la qüestió lingüística sobre Tàrrakon o Tàrraco veg. Pericay,  
Tarraco.
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Tarragona.  Però  ¿persistirien  en  l’ocupació  fins  a 
l’arribada dels romans?
Correntment,  hom admet amb Bosch i  Gimpera que,  a 
partir  dels  segles  IV  o  III,  un  nou  grup  ètnic,  els 
cessetans,  havent  desplaçat  o  dominat  els  ilergetes, 
ocuparen el  Camp de Tarragona i  tingueren per poblat 
principal  Kose,  Kese  o  Kesse.  Mentre  les  primeres 
notícies que teníem dels cessetans procedien d’unes fonts 
literàries  molt  tardanes  (Plini  i  Ptolomeu)  que  no 
pretenien  d’explicar  una  situació  pre-romana,  o  d’unes 
emissions monetals d’una quarantena d’anys després de 
l’arribada  dels  romans,  quan  els  interessos  polítics 
d’aquests podien haver modificat la vigència d’un estat de 
coses anterior, la hipòtesi de Bosch podia ésser discutida. 
En l’actualitat, la dracma de Kose, una vegada admès que 
sortí  d’una seca tarragonina, reforça la part fonamental 
d’aquesta hipòtesi, per tal com sembla confirmar que, en 
efecte,  a  mitjans  del  segle  III  els  cessetans  estaven 
instal·lats a Tarragona.
Bosch  sosté  que  els  cessetans  devien  ésser  de  filiació 
indigeta,  i  la  seva  hipòtesi  posada  al  dia  ha  quedat 
establerta d’aquesta manera: A mitjans del segle III els 
cessetans ocuparen el Camp de Tarragona i sotmeteren 
els  antics  pobladors  ilergetes,  ensems que canviaren  el 
nom de Tàrakon / Tàrrakon pel de Kose / Kese / Kesse 
-Cese  /  Cesse  seria  la  seva  forma  llatinitzada-.  Els 
cessetans,  units  a  d’altres  tribus  de  l’interior  per 
parentesc  tribal  (indigetes),  s’oposaren  a  l’establiment 
dels romans a les comarques que dominaven, i  aquests 
s’aliaren amb l’antic estrat de la població per a aconseguir 
llur propòsit. Amb la victòria romana s’acabà l’hegemonia 
cessetana al Camp de Tarragona, per tal com els romans 
premiaren els seus aliats retornant-los la direcció política. 
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Fou  aleshores  quan  es  restablí  a  la  nostra  ciutat  el 
topònim Tàrakon o Tàrrakon, per bé que en forma llatina.
Sense  voler  esbrinar  quan  fou  que  els  cessetans 
s’establiren  a  Tarragona,  i  si  l’ocupació  fou  violenta  o 
pacífica, opinem que la hipòtesi suara exposada potser no 
interpreta  prou  bé  els  documents  que  tenim  a  mà. 
Vegem-ho.
La interpretació de les llegendes Kose de la dracma ibero-
emporitana i Kese / Kesse de les sèries monetals ibero-
romanes  com  a  topònim  identificable  amb 
Tàrakon/Tàrrakon,  ha servit  per a estatuir  i  sostenir  el 
canvi  de  nom.  Altrament,  segons  el  que  hem  dit, 
resultaria que quan els romans arribaren a Tarragona, la 
nostra ciutat  s’anomenaria  Kose / Kese / Kesse.  Doncs 
bé:  aquest  canvi  no  queda  massa  clar,  puix  que  si 
s’hagués  produït,  en  trobaríem  constància  en  els 
testimonis  literaris.  I  sempre,  tots  sense  excepció,  els 
escriptors clàssics fan menció de Tàrraco com a topònim 
de  poblat,  i  dels  cessetans  com a  grup  ètnic.  Per  altra 
part,  cal  remarcar  que  les  monedes  ibero-romanes  de 
Kese / Kesse són d’una època en que és segura la vigència 
del  topònim  Tarraco.  Aleshores  s’ha  pensat  si  no  s’ha 
arribat  a  una  falsa  superposició  de  topònims  a  causa 
d’una interpretació defectuosa de les llegendes monetals. 
I,  plantejat  aquest  problema,  diversos  iberistes  s’han 
inclinat a admetre que la llegenda Kese / Kesse no té un 
valor toponomàstic, sinó ètnic. En d’altres mots, és molt 
possible que Kese /Kesse signifiqui "cessetans", nom de la 
tribu  que utilitzava  la  seca  establerta  a  Tàrraco,  poblat 
que mai no hauria canviat de nom66. Sembla que aquest 
fet,  si en efecte fos així,  no fóra exclusiu de Tarragona, 

66 Gómez Moreno, Divagaciones, I, 70.
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perquè  el  cas  també  es  produeix  amb  Bàrcino  i  Laie 
(Laiescen a les monedes)
Tampoc  sembla  probable  que  els  ibers  de 
Tàrakon/Tàrrakon,  fossin  cessetans  o  no,  oposessin 
resistència  a  l’ocupació  romana.  Si  seguim  els  dos 
narradors de les guerres púniques, Livi i Polibi, sorprèn 
de  veure  com  en  tractar  dos  fets  en  certa  manera 
paral·lels,  com  són  el  pas  d’Hanníbal  per  Catalunya, 
reduïda Sagunt, i les operacions de Cneu Escipió al llarg 
de la costa catalana, d’Empúries a l’Ebre, tenen això de 
comú: en un cas, en el d’Hanníbal, enumeren les tribus 
indígenes que sotmeté, mentre que en l’altre en silencien 
el  nom. Segons Livi,  de  l’Ebre  al  Pirineu,  el  cartaginès 
imposa  la  seva  autoritat  successivament  als  ilergetes, 
bargusians, ausetans i a la Lacetània67. Polibi, en relatar-
nos  el  mateix  fet,  esmenta  els  ilergetes,  bargusians, 
airenosians i andosians68. Aquestes tribus, algunes de les 
quals apareixen en autors que tracten un estat de coses 
més tardà,  es  troben situades  a l’interior  de Catalunya, 
llevat la dels lacetans, que sembla que habitaven prop de 
la costa. Així, amb el testimoni d’aquesta enumeració de 
tribus,  es  dóna per cert  que Hanníbal  travessà l’Ebre  i 
Catalunya  per  comarques  de  l’interior,  a  fi  d’evitar  les 
molèsties  que podien causar-li  els  indígenes de la zona 
costanera, amics dels grecs, i qui sap si una ensopegada 
amb Empúries, tan costosa com la de Sagunt. Un autor 
local  del  segle passat,  Hernández Sanahuja,  ja esgrimia 
aquest argument per demostrar que Hanníbal no s’acostà 
a Tàrraco69. En canvi, els mateixos autors callen els noms 

67 Livi, XXI, 23.
68 Polibi, II, 35, 1.
69 Hernández, Historia, VIII, 160; Avellà, Orígenes romanos de Tarragona, 
38 ss.
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de les tribus de la zona costanera, llevat dels lacetans, que 
Escipió sotmeté del  Pirineu a l’Ebre el mateix any 218. 
Però  aquest  silenci  necessita  una  interpretació,  car  no 
podem  acceptar  que  Plini  i  Livi  ignoressin  la  filiació 
d’unes  tribus  establertes  a  la  zona  més  coneguda  dels 
romans.  L’argument  "ex  sillentio"  suggereix  aquesta 
interpretació:  Uns  llaços  d’amistat  devien  unir  els 
indígenes  de  les  comarques  costaneres  amb  els  grecs 
d’Empúries,  i  si  aquests  llaços  inclinaren  Hanníbal  a 
seguir per una ruta interior, per efectes inversos feren el 
camí planer a Escipió. D’aquesta manera s’explicaria que 
els  romans  anessin  d’Empúries  a  l’Ebre  sense  haver 
d’usar, pràcticament, les armes, més com a aliats que com 
a conqueridors. En aquest cas, ni Livi ni Polibi no devien 
tenir  matèria  per  a  narrar  esdeveniments  bèl·lics  de 
relleu,  ni  per  a  destacar  mesures  polítiques  de 
consideració en la marxa d’Escipió, i es devien limitar a 
consignar-la.
Si bé les aportacions de Livi i Polibi no ens aclareixen res 
de la filiació tribal del grup humà que habitava Tarakon / 
Tàrrakon,  tenen  un  significat  polític  que  ens  ajuda  a 
conjecturar  que els  habitants  de  l’esmentat  grup humà 
atorgaren  llur  amistat  als  romans  i  els  permeteren 
d’establir-se de grat al turó tarragoní, qui sap si amb la 
promesa  d’ajudar-los  en  la  lluita  contra  tribus  rivals  - 
ilergetes?  -  emplaçades  a  l’interior  i  possiblement 
amigues dels cartaginesos.
Les  encunyacions  monetals  ibero-romanes  cessetanes 
testimoniegen que, almenys a partir de l’any 179, data de 
l’encunyació  de  les  primeres  sèries,  les  relacions  entre 
cessetans  i  romans  eren  prou  bones  perquè  aquests 
atorguessin a aquells l’administració el poblat de Tàrraco.
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A manera de conclusió provisional,  si és que, trepitjant 
un terreny tan insegur, hom pot aventurar una conclusió 
per  bé  que  provisional,  mentre  noves  investigacions  i 
descobriments  no  permetin  de  replantejar  la 
problemàtica, ens atrevim a donar aquesta interpretació:
En els temps pre-romans (segles VI i III a. C.) habitava a 
Tarragona  i  a  la  seva  comarca  una  població  mesclada 
d’elements  indoeuropeus  i  mediterranis.  Un  dels  seus 
poblats, el principal, s’anomenava Tàrakon / Tàrrakon en 
la  versió  grega.  Sembla  arriscada  la  identificació  de 
l’estrat  de  població  més  inferior  amb  un  grup  ètnic 
determinat,  inclosos  els  tarraconetes  i  suessetans 
suggerits per Pericay i Andrados70.
Si  admetem  que  la  dracma  de  Kose  fou  batuda  a 
Tarragona, és correcte de creure que a mitjans del segle 
III, o abans, una nova tribu, la cessetana, s’establí a les 
comarques  tarragonines  i  a  Tàrakon/  Tàrrakon.  La 
filiació ètnica i el lloc d’origen d’aquests nous pobladors 
tampoc  no  són  coneguts.  Com  tampoc  no  sabem  si 
l’ocupació fou violenta o pacífica; però el fet de fabricar 
moneda amb la  llegenda de llur  tribu,  fa  creure  en un 
domini  polític.  Amb  tot,  el  topònim  antic  del  poblat 
principal de la comarca, Tàrakon/Tàrrakon, subsistí.
Els cessetans, contràriament al que s’ha dit, no oposaren 
resistència  als  romans.  Més  aviat  sembla  que  lluitaren 
plegats contra els cartaginesos, i tenim una bona mostra 
que la cordialitat subsistia quaranta anys més tard amb 
l’emissió de les monedes de Kese/Kesse71.
Abans  de  deixar  clos  aquest  tema,  farem  una  última 
observació. És tanta la fragilitat de qualsevol teoria que 

70 Pericay, Tàrraco, 60 ss.
71 P. Beltrán, Colonia, 39.
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pretengui  d’explicar  la  situació  etnogràfica  tarragonina, 
que tot el que diem podria sofrir un canvi radical si un dia 
resultés  que  la  dracma  de  Kose  fos  simplement  una 
moneda ibero-romana. Aleshores, sense cap prova directa 
que els cessetans estiguessin establerts a Tarragona abans 
de  la  dominació  romana,  hom  podria  admetre  sense 
violència que l’ocupació fou feta per la iniciativa i l’ajuda 
romanes, llavors de la gran rebel·lió indígena, a fi de tenir 
en mans amigues una base militar tan vital. No oblidem 
que  els  romans  desplaçaren  més  d’una  tribu  per 
conveniències polítiques o militars.
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CAPÍTOL 4. LA CIUTAT ROMANA: 
FUNDACIÓ I EXPANSIÓ (SEGLES 

II I I a.C.)

A Tarragona les pedres romanes es troben pertot. Durant 
quinze  segles  han  estat  un  còmode  material  de 
construcció  per  als  tarragonins,  que  han  aixecat  una 
sobre  l’altra  dues  o  tres  noves  ciutats.  Encara  avui, 
malgrat l’ús insistent de tanta pedra, si furgueu la terra de 
qualsevol  indret  de  Tarragona  podeu  estar  segurs  que 
topareu amb materials d’alguna edificació romana. 
És  possible  que,  més  que  res,  aquests  inesgotables 
testimonis  de  tota  mena  que  apareixen  sempre,  hagin 
mantingut viva, a través dels segles, una tradició segons 
la qual la capital de la província Tàrraconense fou una de 
les ciutats senyaleres del món provincial roma.
La tradició ve de lluny, però al segle passat, quan tot just 
l’arqueologia  acabava  de  néixer  com  a  ciència,  hom 
descobria una part considerable de la ciutat  romana en 
bones condicions per a ésser estudiada, en desmuntar la 
Pedrera del  Port;  i  els  arqueòlegs,  impressionats  per la 
quantia  i  la  varietat  de  material  inèdit  que  la  sort  els 
havia reservat de descobrir, donaren a la tradició un visat 
científic. La major part de les troballes anaren a parar al 
mar, i amb les altres s’omplí el Museu Provincial, gràcies 
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a la labor, mai prou lloada, d’uns amics abnegats de les 
coses velles.
Aquests  benemèrits  precursors  de  l’arqueologia 
treballaren amb gran entusiasme i traçaren un esquema 
de  la  trajectòria  històrica  i  de  l’evolució  urbana  de 
Tàrraco. Certament que aprofitaren els antecedents que 
tenien  a  mà,  però,  repetim,  donaren  a  l’esquema  un 
contingut científic. Els resultats foren tan brillants i tan 
suggestius,  que  amb  lleugeres  variants  han  resistit  les 
escomeses del temps, d’un temps en què l’arqueologia i la 
història han progressat enormement.
Ara bé: si hem d’ésser sincers, direm que la persistència 
dels  resultats  obtinguts  per  aquells  precursors,  en  els 
llibres  més o menys  científics  o  de  divulgació  que  han 
dedicat  algunes  pàgines  a  Tàrraco,  ha  estat  possible 
perquè en molts anys ningú no es preocupa de revisar-
los:  hom seguí  el  còmode sistema de copiar  i  tornar  a 
copiar.
S’imposava  una  revisió  dels  conceptes  tradicionals,  i 
aquesta  necessitat  coincidí  amb  els  importants 
descobriments  realitzats  en  el  sector  del  Mercat  i  a  la 
Fàbrica de Tabacs.  La feina a fer era molta;  tanta,  que 
avui, al cap de quaranta anys d’aquests descobriments , la 
major  part  encara  resta  per  fer.  I  ens  trobem que una 
bona  part  d’aquells  tòpics  establerts  al  segle  passat 
encara  són admesos com a articles  de fe,  en espera de 
revisió. I ens sembla que ja és hora que la revisió es faci 
de dalt  a baix,  sense deixar-se influir  per cap mena de 
prejudici. Que això és difícil,  ja ho sabem; però aquesta 
labor -sigui dit amb justícia, començada aquests darrers 
anys  amb molt  bona  orientació-,  cal  completar-la  amb 
tota  urgència,  perquè  avui,  que  disposem  de  bons 
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mètodes d’investigació, no podem contemplar encreuats 
de  braços  com  encara  són  acceptades  interpretacions 
d’uns  testimonis  arqueològics  que fa  més de  cent  anys 
que van pel món.
Nosaltres no som arqueòlegs, i, per tant, no ens pertoca 
de resoldre problemes d’arqueologia, i menys en aquest 
llibre,  que  tendeix  a  la  síntesi.  La  nostra  tasca  ha  de 
limitar-se forçosament a apuntar els problemes i a posar 
en  relleu  els  conceptes  tradicionals  inadmissibles  o 
dubtosos. Altrament, procurarem de donar una visió del 
que fou la ciutat de Tàrraco considerant-la com una petita 
peça  més  del  complicat  i  grandiós  engranatge  que  fou 
l’Imperi Romà.

Tàrraco, base militar d'invasió

Justificació de l'emplaçament
Quan  els  romans  decidiren  la  conquesta  de  la  nostra 
Península només podien comptar, com a cap de platja per 
a  la  invasió,  amb la  ciutat  marítima de llurs  aliats,  els 
grecs d’Empúries; però els calia una base marítima més al 
sud, sense el perill que representaven per a la navegació 
les inclemències del golf de Lleó i alhora, que fos terminal 
de  fàcils  camins  de  penetració  a  les  comarques  de  la 
conca de l’Ebre, regió bàsica en la conquesta del nord-est 
hispànic.
Al  primer cop d’ull  podria  semblar  que una base  a  les 
boques de l’Ebre reuneix aquestes condicions, però el lloc 
resultava perillós per tal com quedava a la mateixa línia 
fronterera  que  partia  les  zones  d’influència  romana  i 
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cartaginesa d’Hispània,  segons el  tractat  establert  entre 
les  dues  potències  l’any  226  a.  C.  Per  altra  part,  la 
comarca tortosina queda aïllada de l’interior per un gran 
muntanyam difícil  de traspassar.  En canvi,  són de fàcil 
accés els camins que uneixen el Camp de Tarragona, amb 
la  plana  oberta  al  mar,  i  Lleida,  gran  nus  de 
comunicacions  que  mena,  en  diverses  direccions,  a  la 
conca de l’Ebre. Altrament, el pas del Camp de Tarragona 
al  delta  de  l’Ebre,  per  la  costa,  no  presenta  gaires 
dificultats.
Així,  doncs,  una  posició  marítima  de  fàcil  protecció 
situada al  Camp de Tarragona,  resultava el  vèrtex d’un 
dispositiu estratègic relacionat amb la plana de Lleida i 
amb  el  delta  de  l’Ebre.  I  els  romans,  bons  estrategs, 
estimaren que la posició que reunia tots  els avantatges 
per a llur objectiu era el tossal on es trobava emplaçat, en 
un dels seus suaus pendents que moren al mar, el petit 
poblat  indígena  de  Tàrrakon.  Cara  a  terra  quedava 
protegit per un pendent molt rost de fàcil defensa, i, cara 
a mar, davallava suaument fins a una cala molt a propòsit 
per a servir de port. De més a més, senyorejava sobre la 
vasta plana que tant els interessava.

L’arribada dels conqueridors
Els  darrers  mesos  de  l’any  218  a.  C.,  Cneu  Escipió 
desembarcà  a  Empúries  amb  deu  mil  homes,  "i, 
començant pels lacetants", diu Livi, "sotmeté a Roma tota 
la  costa  fins  a  l’Ebre,  unes  vegades  renovant  aliances, 
d’altres  establint-les"72.  Quan  hagué  assegurat  la  zona 
costanera s’endinsà a l’interior amb l’exèrcit i, ajudat per 
alguns indígenes, ataca i  derrotà el cartaginès Hannó a 

72 Livi, XXI, 60.
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Cissis73. Quan Asdrúbal, que havia passat l’Ebre per unir-
se a les forces d’Hannó, s’assabentà de la derrota del seu 
compatriota ja prop del camp de batalla, "torçà la marxa 
en  direcció  a  la  mar"74,  i  no  gaire  lluny  de  Tàrraco 
dispersà les forces romanes que vagaven per allí.
Resta clar, doncs, que Escipió, en la marxa que féu per la 
costa  fins  a  l’Ebre  immediatament  després  de  la  seva 
arribada a la nostra terra, deixà una guarnició al turó on 
hi ha emplaçada la nostra ciutat; la qual guarnició, o part 
d’ella,  fou  sorpresa  per  Asdrúbal  mentre  el  gros  de 
l’exèrcit romà es repartia el botí de Cissis. Després, quan 
la campanya de l’any 218 fou acabada, Escipió retornà a 
Empúries  "havent  deixat  una  petita  guarnició  a 
Tàrraco"75,  segons  Livi;  però  Polibi  assegura  que  tot 
l’exèrcit  hivernà a  Tàrraco.  Diu:  "i  unint  en un cos les 
tropes terrestres i navals, establí els campaments d’hivern 
a Tàrraco, vora la mar"76.

"Tàrraco, scipiorum opus"77

Ja  hem explicat  com aquesta  frase  de  Plini  llargament 
discutida  i  diversament  interpretada,  encaixa 
perfectament  amb  els  resultats  de  les  investigacions 
arqueològiques  realitzades  en  els  darrers  temps. 
Altrament, no exclou la possibilitat que en alguna part del 
tossal  tarragoní  hi  hagués  un poblat  ibèric  a  l’arribada 
dels romans; però, una vegada determinat que la muralla 
megalítica és de construcció romana, hem d’acceptar que 
la "ciutat" de Tàrraco fou del principi a la fi obra romana.

73 Ibid.
74 Ibid, 61.
75 Ibid. 
76 Polibi, III, 76, 1.
77 Plini, III, 21.
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Una base militar avançada, un cap de platja en una terra 
que  hom  pretenia  de  conquerir  i  que  encara  era  a  les 
mans  d’un  enemic  de  consideració,  calia  fortificar-la 
degudament,  no  pas  amb  unes  fortificacions  lleugeres, 
per la raó que els romans atorgaren a la posició escollida 
un valor estratègic excepcional i perquè pressentien que 
la guerra contra els cartaginesos fóra llarga i difícil. Això 
explica  la  solidesa  de  la  primitiva  muralla  romana  de 
Tàrraco.
Per altra part, la tècnica de construcció de la part inferior 
de  l’obra  respon  a  necessitats  ben  definides,  com  són: 
servir  de  fonament,  protegir  de  les  humitats  la  part 
superior  i  augmentar  la  seva  resistència  contra  l’acció 
dels ariets.
La gran magnitud del perímetre d’aquesta muralla,  que 
no sabem si fou construïda tota pels primers romans que 
desembarcaren, s’explica per la necessitat de protegir el 
port,  element  vital  del  dispositiu  militar  que 
s’organitzava;  i  la  història  de  la  nostra  ciutat  ens  ha 
demostrat  que la defensa del port  només és possible si 
hom  domina  militarment  la  part  més  alta  del  tossal 
tarragoní.

Funció de la nova base militar fins a la 
submissió del nord-est hispànic (217-195 
a.C.)
La importància de Tàrraco en el dispositiu romà fins a la 
submissió definitiva de les tribus catalanes i de la conca 
de l’Ebre queda reflectida en els textos de Polibi i Livi. I 
com que les referències de Tàrraco en aquests autors són 
nombroses, podem seguir fil per randa les vicissituds per 
què  passa  i  la  funció  que  tingué  la  nostra  ciutat  en  la 
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segona guerra púnica i en la rebel·lió general de les tribus 
ibèriques iniciada l’any 197.
Una  vegada  assegurada  la  nova  base  militar, 
immediatament  en  sortiren  importants  expedicions 
ofensives. El mateix any 217 tropes establertes a Tàrraco 
venceren els ilergetes, el lacetans i els ausetans, tribus de 
l’interior aliades amb els cartaginesos. Després, 35 naus 
de  l’esquadra  d’Escipió  fondejades  al  port  de  Tàrraco 
navegaren cap a ponent, derrotaren la cartaginesa al delta 
de  l’Ebre  i  saquejaren  la  costa  fins  a  Cartagena  i  les 
Balears78. Finalment, abans d’acabar l’any 217, ancoraren 
a la cala que s’obria als peus de Tàrraco 30 naus llargues i 
un  comboi  considerable  que  transportava  8000 homes 
amb  Publi  Escipió  al  capdavant.  Arribaven  de  la 
metròpolis  per  reforçar  l’exèrcit  d’Hispània.  Diu  Livi: 
"Aquesta flota, el llarg seguici de naus de transport de la 
qual oferia un formidable aspecte entrà al port de Tàrraco 
amb gran alegria dels romans i aliats"79.
Si bé els germans Escipió lluitaren amb fortuna, acabaren 
derrotats  i  morts l’any 211 a.C.  pels cartaginesos i  llurs 
aliats indígenes, a Càstulo. Llur successor, Claudi Neró, 
vingut  de  Roma  amb  un  nou  exèrcit,  desembarcà  a 
Tàrraco i procurà de restablir la situació; però la sort li 
fou adversa fins al punt que va veure’s obligat a replegar-
se a la línia del Pirineu, recolzada en la base d’Empúries, 
amb el gros de l’exèrcit80. Tàrraco, la gran base ofensiva 
de les campanyes dels germans Escipió - per Livi sabem 
que la famosa batalla d’Hibera fou guanyada per tropes 
que havien hivernat a Tàrraco81 -, es transformava en un 

78 Livi, XXII, 19 i 20.
79 Ibid., 25.
80 "Fontes", III, 96.
81 Livi, XXIII, 29.
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reducte  defensiu  gracies  a  les  seves  poderoses 
fortificacions, en espera d’un canvi favorable a les armes 
romanes.
Aleshores, com vuit anys abans el seu oncle, desembarcà 
a Empúries Publi Escipió amb onze mil homes, i, seguint 
les petjades d’aquell, es traslladà amb l’exèrcit a Tàrraco 
pels camins de la costa, mentre que les naus el seguien 
per mar. Al seu pas atreia de nou a la causa romana els 
antics  aliats,  i,  una  vegada  establert  a  Tàrraco,  els  hi 
convoca per garantir-los la protecció de Roma. Els èxits 
militars i polítics d’Escipió retornaren aviat als romans el 
prestigi perdut després de llurs revessos militars.
La  segona  guerra  púnica  acabà  l’any  206  a.  C.  amb 
l’expulsió  dels  cartaginesos  de  la  Península.  La  seva 
evolució  a  favor  de  les  armes  romanes  transformava 
ensems  la  funció  de  Tàrraco  en  el  dispositiu  político-
militar dels qui es perfilaven com a vencedors de la lluita. 
En efecte: pacificat el territori fins a l’Ebre, l’antiga base 
militar  començava  d’adquirir  els  primers  aires  de 
capitalitat de les terres del nord-est hispànic. A Tàrraco 
arribaven  funcionaris  administratius  i  personalitats 
militars, alhora que s’hi embarcaven, en direcció a Roma, 
els tresors obtinguts en les lluites. La magna assemblea 
de cabdills  indígenes convocada per Escipió l’hivern de 
l’any  209  a.  C.  fou  un  acte  d'alta  política  celebrat  a 
Tàrraco.  I,  encara,  és  significatiu  que  el  cabdill  edetà 
Edecó hagués d’acudir a Tàrraco per reclamar d’Escipió la 
seva muller, inclosa en el botí aconseguit a Cartagena.
L’any  205  Escipió  s’embarcava  al  port  de  Tàrraco  en 
direcció a Roma. Deixava definitivament la Península, i 
en pocs anys la seva obra,  producte del seu talent tant 
militar  com  polític,  fou  destruïda  per  la  inèpcia  dels 
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cònsols  que  li  succeïren.  Altrament,  els  ibers  aviat  es 
convenceren  que  no  hi  havia  cap  diferència  entre  la 
manera  de procedir  dels  cartaginesos  i  la  dels  romans. 
Uns  i  altres  exigien,  a  més  de  la  submissió,  homes  i 
diners.  Així,  doncs,  de primer,  la  deserció dels  aliats;  i 
després, la revolta no es féu esperar, esperonada per la 
sistemàtica espoliació de la plata a què eren sotmeses les 
tribus de la conca de l’Ebre82.
És curiós d’observar que la rebel·lió general de les tribus 
catalanes i de la conca de l’Ebre s’inicià al mateix moment 
en  què  els  romans,  demostrant  llur  interès  per  la 
conquesta  definitiva  d’Hispània,  la  dividiren  en  dues 
províncies  consulars  (any 197),  la  Citerior  i  la  Ulterior. 
Aquest  interès  explica  la  formidable  reacció  romana 
contra els esdeveniments: vegem-la. L’ofensiva indígena 
fou tan violenta, que obligà els romans a refugiar-se una 
vegada més a Empúries després d’haver deixat a Tàrraco 
una guarnició en condicions de defensa83. Per sortir d’una 
situació tan compromesa i desfer la rebel·lió els romans 
enviaren  Porci  Cató,  home  de  gran  prestigi,  al  cap  de 
l’exèrcit més poderós que mai havien enviat a Hispània, 
format  per  50.000  homes.  La  tenacitat  de  Cató  i  la 
formidable força de les seves tropes acabaren per esclafar 
materialment les tribus revoltades84.
Després  d’aquests  esdeveniments  comença  la  veritable 
romanització  de  la  província  Citerior.  Serà  un  procés 
llarg, i Tàrraco, que s’anirà transformant en un nucli urbà 
d’importància, n’esdevindrà un element actiu.

82 "Fontes", III, 174.
83 Ibid., 178.
84 Livi, XXXIV, 8.
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Evolució de la base militar en colònia 
(179-45 a.C.)

Sufocada  la  gran  rebel·lió  de  l’any  197,  els  romans 
emprengueren conquesta de tot el nord de la Península, i 
amb  aquesta  acció  militar  s’obre  ensems  el  procés  de 
romanització  de  la  Hispània  Citerior.  Tàrraco  fou  un 
element  essencial  en  aquesta  empresa.  La  seva 
transformació de base militar en "urbs" important és un 
indicador  de  la  formidable  capacitat  colonitzadora 
romana. Els factors que intervingueren en el canvi són en 
definitiva  els  mateixos  que  contribuïren  al  procés  de 
romanització del país, a saber: els geogràfics (port i rutes 
marítimes  i  terrestres),  l’econòmic  (comerç),  el  militar 
(moviment de tropes), el demogràfic (immigracions) i el 
polític (organització administrativa provincial).

El port i les rutes marítimes i terrestres
La rada que s’obria al peu del turó on els romans bastiren 
Tàrraco era un port natural de condicions escasses85. Això 
podria explicar que l’any 218 a. C., mentre Escipió decidí 
d’hivernar a Tàrraco, enviés l’esquadra a Empúries, que 
comptava  amb  un  port  més  segur86.  Es  probable  que 
aquell mateix hivern els romans es dediquessin a millorar 
les condicions de la rada, per tal com l’estiu següent les 
naus s’hi refugiaren sovint87.
Ja hem indicat que els romans necessitaven un port situat 
més  al  sud  de  Catalunya  que  el  d’Empúries,  perquè 
aquest, a causa de la inclemència del golf de Lleó, oferia 

85 Estrabó, III, 4, 7.
86 Livi, XXI, 61.
87 Ibid., XXII, 19.
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dificultats  a  les  naus  procedents  d’Òstia  o  Puteoli. 
Altrament,  les  terres  d’al·luvió  dels  rius  Ter  i  Fluvià 
obturaven  el  port  emporità88.  Doncs  bé:  si  en  les 
campanyes de la segona guerra púnica i en les originades 
per la rebel·lió de les tribus, el nou port de Tàrraco serví 
amb eficàcia per a l’embarcament i el desembarcament de 
tropes i provisions, després, quan la seguretat s’estengué 
per la comarca on era enclavat,  fou un element decisiu 
per a la transformació de la base militar en ciutat.
En  efecte:  les  guerres  celtibèriques  del  segle  II  a.  C., 
animaren  considerablement  el  moviment  portuari: 
embarcaments i desembarcaments d’unitats de l’exèrcit, 
sempre en nombre creixent, i de provisions destinades a 
elles.  Soldats  llicenciats,  mercaders,  mariners, 
buròcrates,  lliberts,  indígenes,  s’establien  a  la  ciutat  i 
vivien del moviment portuari, formant una població, mig 
parasitària  mig  activa,  pròpia  dels  grans  ports  i  de  les 
bases militars de rereguarda.
Des del punt de vista estrictament geogràfic, no oblidem 
que les  grans  ciutats  s’aixequen en un encreuament  de 
rutes importants que assenyala una parada obligada en el 
camí  dels  comerciants,  i  que  els  ports  es  troben,  per 
natural,  en  un  encreuament  de  camins  de  mar  i  terra, 
amb  la  missió  d’assegurar  els  transbordaments 
necessaris.  No hi  ha  cap  port  que  no sigui  la  terminal 
d’una ruta terrestre: la ciutat marinera viu tant d’aquesta 
ruta com de la marítima.
Doncs bé: al segle II a. C., Tàrraco era la terminal de les 
rutes marítimes que unien el nord-est hispànic amb els 
grans ports italians, i  d’ella partia la gran ruta terrestre 
que  per  Ilerda  i  la  conca  de  l’Ebre  s’endinsava  fins  a 

88 Balil, Romanización, 45.

98



Numància.  Precisament  les  campanyes  numantines 
contribuïren a un millorament de les vies de comunicació 
amb  la  conca  de  l’Ebre.  És  probable  que  aleshores 
aquesta  ruta  fos  encara  essencialment  militar;  per  ella 
circulava l’aprovisionament de les tropes aquarterades al 
nord-oest  hispànic,  però  començava  a  dibuixar-se  com 
una artèria bàsica del comerç de la Tarraconense.
Una altra via important assegurava les comunicacions de 
Tàrraco  amb  les  Gàl·lies  i  el  sud  de  la  Península.  Ens 
referim a la que més tard fou la famosa Via Augusta, que 
seguia un antic camí indígena i que era part d’una llarga 
via que unia Roma amb Cadis. D’aquesta carretera litoral 
partien ramals d’ordre inferior que penetraven a l’interior 
d’Hispània.

El comerç
Els  mercaders  amb  caravanes  formades  a  Tàrraco, 
seguien els exèrcits per les rutes de la conca de l’Ebre. Els 
proveïen  d’armes,  robes  calçat  i  queviures,  alhora  que 
adquirien  el  botí  obtingut  en  les  campanyes.  Ensems 
comerciaven  amb  les  poblacions  indígenes.  Els  venien 
ceràmica,  vi  i  oli,  i  els  compraven,  amb  preferència, 
esclaus i blat89.
Determinar  la  direcció  i  les  preferències  comercials  de 
Tàrraco constitueix un problema de difícil resolució. Amb 
tot,  assajarem  una  orientació  aprofitant  les  peces 
monetals  ibero-romanes  trobades  a  Tarragona  que 
formaven la col·lecció Hernández Sanahuja enumerades 
per del Arco en la  Guia del Museo Arqueológico90.  Una 

89 Ibid.
90 Les  monedes  dels  diversos  grups  es  distribueixen  entre  les  seques 
següents: Conca de l’Ebre i  interior de Catalunya;  Iltirta, 22 ibèriques i  5 
romanes; Bolscan, 10 i 4; Bilbilis, 4 i 4; Iaca, 3 ibèriques; Ausa, 6 ibèriques; 
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classificació per grups,  segons la zona geogràfica  a què 
pertanyen, dóna aquest resultat:

Monedes de la Conca de l’Ebre 102 46,36%

Monedes de la Bètica i de Lusitània 43 19,54 %

Monedes de la regió de València i de Tortosa 37 16,81%

Monedes de la costa nord catalana i de la costa occitana 33 15,00 %

Monedes d’Ebusus 5 2,21%

Total 220 99,98 %

Cal  convenir  que  amb  un  material  tan  migrat  no  és 
possible  d’assentar  conclusions  segures;  però  no  deixa 
d’ésser  suggestiu,  i  alhora  interessant,  d’aventurar  una 
interpretació  dels  resultats  d’aquesta  petita  estadística. 
Confirmen  plenament  que  el  gros  del  moviment 
comercial de Tàrraco es feia per la ruta d’Iltirta (Lleida) 
en direcció a la conca de l’Ebre;  però si això no és cap 
sorpresa per tal com encaixa perfectament amb la missió 
que  tenia  la  nostra  ciutat  romana  mereix  una  atenció 
especial el 19’54% de monedes de la Bètica que apareixen 
en la col·lecció Hernández.

Celsa,  5  i  5;  Nertobriga,  1  ibèrica;  Turiasu,  5  i  l;  Titiacus,  2  ibèriques; 
Calagurris,  8  romanes;  Cesaraugusta,  10  romanes;  Ercavica,  3  romanes; 
Dertosa, 3 romanes.
Bètica i  Lusitània:  Abdera,  2;  Acinipo,  1;  Corduba,  3;  Gadir,  10;  Osset,  I; 
Hispalis, 1; Castulo, 5; Obulco, 3 ibèriques i 1 romana; Olisipo, 1 i 1; Ebora, 1 
romana; Malaca, 4 romanes.
València i Múrcia: Arse, 7 i 1; Lauro, 1; Saitabi, 2; Secorbriga, 2 i 1; Cartago, 8  
romanes; Ilercavonia, 1 romana.
Costa nord de Catalunya i Llenguadoc: Empúries, 5 i 12; Baitolo, 3; Sassars,  
2; Rodes, 4 romanes; Nemausus, 3 romanes.
Ebusus, 5 romanes.
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Aquesta elevada proporció ha estat remarcada per Mateu 
i Llopis91; és un indici que ens orienta cap a l’existència 
d’un comerç marítim i terrestre - notem les monedes d’un 
nus de comunicació com Càstulo - entre Tàrraco i Gadir 
(Cadis) a l’època en què eren en ús les monedes ibero-
romanes.  Semblen,  doncs,  ésser  un  comerç  o  unes 
relacions  més  intenses  que  els  que  la  capital  de  la 
Hispania  Citerior  mantenia  amb  els  ports  de  la  costa 
valenciana o amb la regió emporitana. Quan a la petita 
representació de les monedes d’Ebusus (Eivissa) (el 2’27 
%), podria fer pensar si en aquesta època l’illa que havia 
estat cartaginesa ja no era una escala gairebé obligada en 
les relacions entre Tàrraco i les regions nord-africanes.
També cal parar atenció al nombre de monedes de cada 
seca que apareixen a la col·lecció, malgrat que aixo pugui 
ésser  degut  tant  a  llur  capacitat  emissora  com  a  la 
intensitat de llurs relacions comercials. En aquest aspecte 
encapçala  la  llista  Iltirta  amb 27  monedes,  i  segueixen 
Empúries amb 17, Bolscan amb 14, Gadir i Cesaraugusta 
(Saragossa)  amb  10,  Bilbilis  (Calatayud),  Calagurris 
(Calahorra) i Arse amb 8.
Són  un  testimoniatge  de  la  capacitat  econòmica  tie 
Tàrraco  el  gran  nombre  d’emissions  monetals  amb  la 
llegenda Kesse. En efecte: de la seca tarragonina sortiren 
almenys 42 emissions92 entre 1es quals ens han arribat a 
nosaltres  algunes  amb  sèries  completes  (denaris, 
quinaris, asos, semis, tients, quadrants i úncies)93.

91 F. Mateu i Llopis, Hallazgos monetarios, IV, "Ampurias", VII-VIII (1945-
46), 241.
92 Vives,  Moneda,  65, que distingeix 36 emissions de Cese (3 amb grafia 
Cesse); Beltrán Martinez, Monedas Cese, 83 s.
93 Vives, op.cit., 65.
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Els numismàtics, posats al servei dels historiadors, han 
formulat  unes  lleis  per  a  determinar  la  capacitat 
econòmica  de  les  ciutats  que  bateren  moneda 
iberoromana, les quals, resumides, diuen:
Les  seques  que  donen  el  sistema  monetari  complet 
pertanyen a ciutats d’economia més forta que no les que 
solament bateren asos.
La quantitat de moneda coneguda està en relació directa 
amb  la  importància  o  vitalitat  de  la  ciutat  emissora 
d’aquesta moneda.
L’art  de  les  seques  més  importants  -d’on  sortiren  les 
sèries completes- és millor, generalment, que no el de les 
seques secundàries.
A  les  sèries  numismàtiques  tot  és  justificat  per  les 
necessitats  de  la  ciutat,  el  poble  o  la  comarca  que  les 
emeteren, per tal com els obradors que bateren moneda 
no es  proposaren  altra  cosa  que afavorir  el  comerç tot 
facilitant numerari94.
L’aplicació d’aquestes lleis  numismàtiques,  en el  cas de 
Tàrraco  constitueix  una  bona  pista  per  a  arribar  a 
comprendre la  importància  de  la  seva  economia.  És  la 
ciutat  de  la  qual  coneixem  el  més  gran  nombre  de 
moneda ibero-romana; ens dóna sèries completes; i l’art 
de  les  seves  primeres  emissions  és  bo,  malgrat  que 
degeneri  quan  les  encunyacions  esdevenen  més 
esmerçades.
Podem, doncs, afirmar que, als segles II i I a. C. Tàrraco 
fou un centre comercial de primer ordre en el món ibero-
romà.

94 Mateu, Cecas, 39-77.
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El moviment de tropes
De l’any 218 al 153, hom envià a Hispània pretors amb 
exèrcits  que  no  ultrapassaren  els  15.000  homes.  Per 
exemple:  els  germans Escipió havien desembarcat  amb 
10.000  homes  cada  u;  Escipió  el  Gran,  amb  11.000,  i 
Samproni,  l’any  197,  amb 8.400.  Excepcionalment,  per 
tal d’esclafar la rebel·lió indígena, els romans atorgaren a 
Cató  30.000  homes.  Les  baixes  de  cadascun  dels  dos 
exèrcits  d’Hispània  -  un  per  cada  província  -  eren 
cobertes cada un o dos anys amb contingents de sis a vuit 
mil homes.
A partir de l’any 153 començaren d’arribar a la Hispània 
Citerior cònsols amb efectius de 30.000 homes95. Així, els 
exèrcits  romans  que  participaren  en  les  guerres 
numantines  (154-133  a.  C.)  foren  sempre  d’aquesta 
quantia;  però  Escipió  Emilià,  en  el  setge  definitiu  de 
Numància  (any  133),  arribà  a  disposar  de  60.000 
homes96.
En les guerres sertorianes (82-72 a. C.) Pompeu lluità al 
cap d’un exèrcit consular de 30.000 homes, mentre que 
Sertori disposava de 20.000 homes, als quals se sumaren 
20.000 infants i 1.500 cavallers arribats a Hispània amb 
el  demòcrata  exiliat  Perpenna,  i  altres  tants  que 
comandava el romà Herenni97.
En la segona guerra civil  els generals Pompeu, Afrani  i 
Petreu disposaven de 40.000 homes, la meitat dels quals 
eren romans, mentre Cèsar, que els vencé i capturà en la 

95 "Fontes", IV, 11.
96 Ibid., IV, 33.
97 Ibid., IV, 192.
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batalla  d’Ilerda  (any  49  a.  C.),  menava  un  exèrcit  de 
25.000 romans i 15.000 indígenes98.
Aquestes  xifres  demostren  abastament  que  els  romans 
enviaven a la Hispània Citerior exèrcits cada vegada més 
nombrosos,  bona  part  dels  quals  desembarcaven  a 
Tàrraco, des d’on es traslladaven als camps de batalla o a 
una  ulterior  destinació.  A  vegades,  després  de  les 
campanyes  estivals,  unitats  de  l’exèrcit  retornaven  a 
Tàrraco a hivernar.
Entorn  dels  soldats  pul·lulava  un  bon nombre  de  gent 
parasitària que formava part de la població tarragonina 
d’aquella  època.  Apià  diu  de  l’exèrcit  que  l’any  134 
Escipió  Emilià  trobà  acampat,  segons  sembla,  prop  de 
Tàrraco: "Així que fou arribat, [Escipió] expulsà tots els 
mercaders, prostitutes, endevins i màgics que vivien dels 
soldats desmoralitzats per tantes derrotes... A més, donà 
ordre de vendre tots  els carros  i  aparells  innecessaris  i 
tots els animals de càrrega, llevat els imprescindibles"99. 
Poliè corrobora aquesta situació100.
Els  exèrcits  eren  llicenciats  o  renovats  cada  sis  o  vuit 
anys.  La major part  dels  veterans  tornaven a  llur  país, 
però un bon nombre restaven al país conquerit, lligats per 
interessos o afectes. Aquell C. Catoni Tarracone que ens 
dóna  a  conèixer  Ciceró  sembla  ésser  el  cònsol  relegat 
l’any 114 que marxà a Tàrraco per les  relacions que hi 
tenia, pervingudes del seu parent Cató el Censor, el qui va 
esclafar la rebel·lió de l’any 195101.

98 Ibid., V, 18.
99 Ibid., IV, 63.
100 Ibid., IV, 67.
101 Ibid., V, 18.
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Les immigracions
A la primera meitat del segle I a. C., a causa de les guerres 
civils i de les turbulències polítiques que dominaven les 
províncies  orientals,  entre  les  quals  destaquen  les 
matances de romans ordenades per Mitrídates, arribaren 
a  les  províncies  occidentals  de  l’Imperi  successives 
onades d’emigrats romans, itàlics i possiblement grecs i 
orientals102.  La  majoria  d’aquests  emigrats  esperaven 
millorar llur situació amb el comerç i l’agricultura
La influència d’aquests nou vinguts en la creixença i la 
transformació  de  Tàrraco  degué  ésser  extraordinària. 
Malauradament, només estem en condicions d’entreveure 
la que tingué l’immigrat polític, reflectida en la conducta 
política  de  la  ciutat  durant  els  anys  turbulents  de  les 
guerres civils.
Si  parem  esment  en  els  moviments  de  l’exèrcit  de 
Pompeu  en  els  moments  més  compromesos  de  les 
guerres sertorianes, veurem que mai no aprofità la base 
de Tàrraco. En efecte: després de la batalla de Lauro (any 
76  a.  C.),  mentre  Sertori  es  retirava  a  la  Lusitània, 
Pompeu reculava fins al Pirineu103; passà l’hivern de l’any 
75 a la Celtibèria , i el següent es retirà altra vegada al 
Pirineu104.  Aquest  "desconeixement"  de  Tàrraco  pels 
pompeians fa pensar que la ciutat devia ésser poc addicta 
a la seva causa. El mateix Pompeu ens aferma en aquesta 
sospita, en una lletra enviada al Senat roma (hivern del 
74-75), en què diu que les ciutats de la costa costen diners 
i treballs105.

102 M.  Rostovtzeff,  Historia  social  y  económica  del  Imperio  Romano 
(Madrid 1937), I, 72.
103 "Fontes", IV, 198.
104 Ibid., IV, 205.
105 Ibid., IV, 222.
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Tenim,  encara,  d’altres  notícies  que  confirmen  la 
simpatia de Tàrraco per la causa sertoriana. Estrabó diu 
que les zones costaneres de Tàrraco foren testimonis dels 
darrers esforços de Sertori106,  i Schulten aprofita aquest 
text  per  a  afirmar,  potser  massa  precipitadament,  que 
Tàrraco restà fidel a aquest general fins a les darreres de 
les seves afortunades campanyes107.
Si  admetem que Tàrraco prengué el partit  de Sertori,  o 
que, almenys, manifestà una oberta simpatia per ell,  és 
previsible  que  haguessin  arribat  a  la  ciutat  un  bon 
nombre d’exiliats i fugitius itàlics enquadrats en el partit 
demòcrata de Màrius;  perquè,  en tot  cas,  Sertori  podia 
haver-se  guanyat  la  simpatia  dels  indígenes  pel  seu 
caràcter i pel prestigi de les seves armes, però una colònia 
romana passada al seu partit només resulta concebible si 
admetem  que  els  demòcrates  hi  haguessin  tingut 
preponderància.
És  molt  possible  que  aquest  ascendent  demòcrata  de 
Tàrraco  i,  en  definitiva,  de  tota  la  zona  costanera  del 
nord-est hispànic, contribuís a determinar la trajectòria 
de  la  segona  guerra  civil.  Observem com,  després  dels 
revessos  d’Itàlia,  semblava  natural  que  Pompeu 
organitzés  la  resistència  a  Hispània  Citerior,  on  tenia 
molts partidaris; però tot d’una, es decidí a continuar la 
guerra  des  de les  províncies  d’Orient.  És molt  possible 
que influís en aquesta decisió tant la desconfiança que li 
mereixien les legions hispàniques com l’hostilitat que li 
havien demostrat les poblacions costaneres de Catalunya 
i València108.

106 Estrabó, III, 4, 10.
107 "Fontes", IV, 227.
108 T. Mommsen, Historia de Roma, trad. castellana, VIII (1876), 90.
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El  comportament  dels  tarragonins  en  la  campanya  de 
Cèsar  podria  interpretar-se  com  un  resultat  de  llurs 
simpaties polítiques. En efecte: el mateix Cèsar diu que 
quan sortí del mal pas en què es trobava, prop d’Ilerda, 
gairebé  assetjat  pels  pompeians  Afrani  i  Petreu,  rebé 
ajuda  dels  d’Osca  i  Calagurris,  "hos  Tarraconenses  et 
Iacetani et Ausetani"109 (any 49 a. C.). Doncs bé: l’examen 
d’aquesta notícia ens inclina a suposar que, a l’arribada 
de  Cèsar,  la  ciutat  de  Tàrraco  era  administrada  per 
addictes  al  partit  de Pompeu, més per força que no de 
grat;  però  aixi  que  Cèsar  millorà  la  seva  situació,  els 
tarragonins substituïren, en l’administració de llur ciutat, 
els  pompeians per demòcrates.  ¿Fou un canvi  pacífic  o 
violent? No ho sabem, pero tenim un argument a favor 
del  suposat  canvi:  un  fragment  de  làpida  amb  una 
inscripció dedicada a Pompeu i aprofitada per a gravar-hi 
una  nova  dedicatòria  a  la  part  posterior;  testimoniatge 
arqueològic  que  ha  d’ésser  acollit,  però,  amb  algunes 
reserves perquè, mentre sabem que la segona inscripció 
fou gravada posteriorment a l’any 44, desconeixem quan 
ho fou la primera inscripció110.

L'organització administrativa provincial
D’ençà que Tàrraco esdevingué una gran base militar, la 
més important del nord-est hispànic, estava predestinada 
a esdevenir un centre administratiu de consideració, una 
capital  de  província.  Amb  tot,  l’any  197,  en  dividir 
Hispània  en  dues  províncies,  els  romans  conferiren  a 
Cartagena la capitalitat  de la Citerior; però més tard la 
compartí amb Tàrraco, i, a la fi, aquesta la substituí.

109 Cèsar, De bello gallico, I, 60, 1.
110 Beltrán Martinez, Inscripción Pompeyo.
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La  capitalitat  de  província  donà  caràcter  a  Tarraco. 
Residència oficial  del pretor i de l’aparell  administratiu 
provincial,  esdevingué  un  centre  burocràtic 
d’envergadura, com ho deixa entreveure Estrabó: "També 
es troba ben situada com a centre,  per als  viatges dels 
prefectes, ja que serveix de metròpolis, a més de les terres 
situades ençà de l’Ebre,  a les  d’una gran part de l’altre 
costat"111.  Aquests  funcionaris  degueren  contribuir 
notablement a donar a la ciutat  l’aire  monumental  que 
acabà per tenir durant l’època imperial; monumentalitat 
relativa,  com  subratllarem,  més  endavant,  però 
imponent, si comparem la disposició urbana de Tàrraco 
amb la de les viles i els poblats catalans.

"Colònia Iulia Urbs Triumphalis 
Tarraconensis"

L’any 45 a. C., després de la batalla de Munda, Juli Cèsar 
conferí a Tàrraco la categoria de colònia. En endavant, la 
capital  de  la  Hispània  Citerior  s’anomenaria  "Colonia 
Iulia  Urbs  Triumphalis  Tarraconensis".  A  les  monedes 
llatines batudes, segons sembla, entre els anys 16 i 22 d. 
C., apareix el nom de la colònia escrit amb les sigles C. V. 
T. o C. V. T. T., que fins fa pocs anys s’havien interpretat 
erròniament per "Colonia Victrix Tàrraco", en el primer 
cas, amb l’afegit d’un dictat de "Tyrrenica", o de "Togata" 
en el segon112.
El privilegi de Cèsar podria significar una recompensa a 
favor  de  la  ciutat  que  l’havia  ajudat  en  la  campanya 

111 Estrabó, III, 4, 7.
112 Beltrán, Colonia, 37-40.
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contra  els  pompeians,  o  bé  assenyalar  l’establiment  de 
veterans  de  l’exèrcit  en  qualitat  de  colons.  Sigui  com 
sigui, a partir de la concessió del privilegi, els habitants 
de Tàrraco foren considerats com a ciutadans de Roma.
El canvi obre una nova època per a Tàrraco. En el fons, la 
condició  de  colònia  que  obtenia  de  Cèsar  simbolitzava 
l’arribada al poder d’una nova classe social, la burgesia, 
que governaria durant els segles de plenitud. Per això no 
és  casual  que  el  fet  coincideixi  amb  el  trànsit  de  les 
institucions republicanes a les formes imperials.
En  dos  segles  s’havia  anat  estratificant  la  societat 
tarragonina formada de romans exiliats, itàlics, veterans 
de l’exèrcit, orientals emigrats, buròcrates, etc. L’element 
romà  devia  ésser  important  en  aquesta  societat;  però 
¿quin paper hi representava l’indígena? Possiblement era 
encara majoritari, però el seu grau de romanització devia 
estar  tan  avançat,  que  havia  permès  el  triomf  del  llatí 
sobre  l’antic  idioma  ibèric.  A  la  colònia,  totalment 
romanitzada,  nucli  d’irradiació  de  romanisme,  no  es 
devia  parlar  altre  idioma  que  el  llatí,  llevat  entre  els 
camperols que hi acudien a resoldre qüestions jurídiques 
o administratives.
De  tota  manera,  entre  els  testimonis  arqueològics 
apareguts  en  diversos  llocs  de  la  ciutat  es  troba  no 
solament ceràmica ibèrica, sinó també alguns fragments 
d’inscripció amb caràcters ibèrics, i un detingut estudi de 
l’abundant  material  que  es  conserva  al  Museu 
Arqueològic Provincial potser podria aportar-nos encara 
nous testimonis  de  la  mateixa  mena.  El  problema més 
difícil  de  resoldre  és  determinar  la  cronologia  d’aquest 
material,  perquè,  si  bé  sabem que part  d’ell  fou trobat 
barrejat amb ceràmica campaniana, en queda d’altre que 
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no sabem en quines  condicions  aparegué.  De moment, 
doncs, l’estat actual de la qüestió només permet d’afirmar 
que  la  població  indígena conserva  la  seva  personalitat, 
amb seguretat, fins a mitjans del segle I a.C.
Una  cosa  és  certa:  que  la  nova  colònia,  com  totes  les 
ciutats  de  l’Imperi,  vivia  una  vida  cada  vegada  més 
pròspera i es preparava per a assolir ràpidament la més 
gran esplendor de la seva història.
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CAPÍTOL 5. LA CIUTAT ROMANA: 
PLENITUD (SEGLES I I II)

La República havia estat dominada per les lluites socials 
entre patricis i plebeus. Els primers, protegits per l’Estat 
que  controlaven,  es  dividien  en  senadors  i  cavallers,  i 
monopolitzaven,  respectivament,  la  riquesa  agrària  i  la 
dels negocis. 
La  fi  de  la  República  sobrevingué  per  l’aliança  dels 
plebeus - burgesos i proletaris - contra els patricis. Així, 
l’Imperi  inaugurat  per  August  fou  l’expressió  de  la 
victòria de les classes mitjana i inferior, sostingudes per 
l’exèrcit. De la nova situació se n’aprofità especialment la 
burgesia, que acabà per esdevenir la columna vertebral de 
l’Imperi.  La  culminació  d’aquest  procés  menà, 
políticament, a la monarquia liberal dels Antonins.
La  burgesia,  amb  la  seguretat  que  li  donaren  la 
consolidació de l‘Imperi i el règim de llibertat comercial, 
es llançà a un actiu comerç interprovincial  que originà, 
entre altres efectes, una gran prosperitat urbana a totes 
les províncies imperials.  Per consegüent, sota el govern 
d’oligarquies  burgeses,  les  ciutats  provincianes,  alhora 
que  s’enriquien,  transformaven  llur  fesomia  amb 
constants  millores  dels  serveis  públics.  La  burgesia 
ajudava generosa i sense coacció a sufragar les despeses 
de  l’embelliment  de  la  seva  ciutat  i  a  la  creació  i  al 
sosteniment de les institucions socials i religioses.
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Aquesta conjuntura serví, encara, a un fi polític: activar la 
romanització dels territoris conquerits. En efecte: si bé la 
potència  militar  dels  pobles  que  Roma  sotmeté  fou 
abatuda  per  les  legions,  la  romanització  d’aquells 
s’afiançà per obra de les ciutats. Amb plena consciència, 
la  burgesia  usà  l’urbanisme  com a  poderós  instrument 
polític,  perquè  comprenia  que,  per  damunt  de  tot,  la 
ciutat  era  el  símbol  omnipresent  del  sistema  polític, 
religiós i social que estructurava la romanitat.

La missió política de Tàrraco

La Província Tarraconense
L’any  27  a.  C.  August  dividí  les  províncies  en  dues 
categories:  senatorials  i  imperials.  Les  primeres,  les 
administrava  el  Senat  amb intervenció  de  l’emperador, 
les  segones  estaven  en  absoluta  dependència  de 
l’emperador.
Aleshores es modificà la divisió provincial d’Hispània. La 
província Citerior, anomenada també Tarraconense, fou 
objecte d’alguns canvis, i la Ulterior fou partida en dues: 
la Lusitània i la Bètica. Aquesta última fou adjudicada al 
Senat, i les altres dues, a l'emperador.
La  província  imperial  denominada  Tarraconense 
abraçava  la  nostra  Península  al  nord  d’una  línia  que 
anava  de  l’actual  província  d’Almeria  fins  a  la 
desembocadura del Duero. Aproximadament comprenia 
les  regions  actuals  de  les  dues  Castelles,  Lleó,  Galícia, 
Astúries, Bascònia, Navarra, Aragó, Catalunya, València, 
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Múrcia, i una petita zona de l’Andalusia oriental (Almeria 
i part de Granada i Jaén)113.
El governador era la màxima autoritat civil i militar de la 
província.  El  de  la  Tarraconense,  com els  de  les  altres 
províncies imperials, tenia la categoria de cònsol, i era un 
legat de l’emperador: "legatus Augusti pro praetore". La 
seva residència oficial era la capital de la província.
Les  províncies  estaven  dividides  en  convents  jurídics 
("conventus  iuridici"),  districtes  o  circumscripcions 
judicials  que  prenien  el  nom  de  llur  capital,  lloc  de 
residència  dels  magistrats  ("questors")  i  de 
l’administració de la justícia. A la província Tarraconense 
els  convents  jurídics  eren  set:  Tàrraco  (Tarragona), 
Cartago  Nova  (Cartagena),  Caesaraugusta  (Saragossa), 
Clunia (Corunya del Comte), Asturica Augusta (Astorga), 
Lucus Augusta (Lugo) i Bracara Augusta (Braga)114.
El "conventus Tarraconensis" comprenia des del Xúquer 
fins als Pirineus catalans.  Quedaven fora, a occident, la 
ciutat  de  Lleida,  que  pertanyia  al  "conventus 
Caesaraugustanus", i la vall d’Aran, que formava part de 
l’Aquitània. Així, el convent de Tàrraco abraçava el nord-
est, el centre i el sud del Principat i el nord i el centre del 
País Valencià.
La  província  Tarraconense  tenia  293  "civitates" 
subordinades a d’altres ciutats, i 179 "oppida", dividides 
així:  12  colònies,  13  de  dret  romà,  18  de  dret  llatí 
("municipia latina"), 1 "foederata" i 135 estipendiaries115. 
A la capital del "conventus Tarraconensis", segons Plini, 
acudien a dirimir llurs plets 43 pobles, entre els quals es 
comptaven els dertosans i bisgargitans, de dret romà; els 
113 García Bellido, España del s. I, 210. 
114 Albertini, Sculptures, 335.
115 Plini, III, 18. 
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ausetans,  ceretans,  edetans,  gerundesos,  iessonians  i 
tearians, de dret llatí;  i  els aquicaldenians, aessonians i 
baeculonians, en qualitat d’estipendiaris116.
La romanització de la província Tarraconense fou inferior 
a la de la Bètica i la de Lusitània. Ni la importància dels 
seus  nuclis  urbans,  ni  la  seva  riquesa  agrària,  ni  la 
intensitat  del  seu  comerç,  ni  la  densitat  de  la  seva 
població no pogueren comparar-se amb les de les altres 
dues províncies. En tot cas podria apropar-se a l’índex de 
romanització  de  la  Bètica  i  la  Lusitània  el  litoral 
mediterrani  que als  segles I  i  II  devia acostar-se a una 
població relativa de 20 habitants  per km2 i  a  una total 
d’uns dos milions d’ànimes117. Per contra, a les comarques 
de  l’interior  de  la  Tarraconense  la  població  relativa  no 
passava de 8 habitants per km2.

Tàrraco, capital de la Tarraconense
Amb  una  extensió  de  36  hectàrees  i  una  població  no 
superior als 30.000 habitants, Tàrraco era en el concert 
imperial una ciutat de segon ordre, més lloada pels seus 
dons naturals que no pas per la seva opulència; però la 
capitalitat  de província, d’una extensíssima província,  li 
atorgava  una  preeminent  jerarquia  política  entre  les 
ciutats  de  les  terres  hispàniques.  A  Tàrraco  residien el 
legat  imperial,  el  prefecte  de  les  costes  marítimes 
("praefectus  orae maritime"),  una nombrosa burocràcia 
administrativa, militar i religiosa (questors, procuradors 
imperials,  "curatores  operum", flàmens,  pretors,  etc.),  i 
una  quantitat  considerable  de  personal  subaltern.  A 
Tàrraco  se  celebraven  les  assemblees  provincials  de 
caràcter  religiós  i  polític,  i  això  era  causa  d’una 

116 Ibid., 23.
117 Palol, Tàrraco hispanovisigoda, 18.
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congregació periòdica de l’aristocràcia provinciana,  dels 
petits  oligarques  locals  que  acaparaven  els  càrrecs 
polítics,  administratius  i  religiosos  de  la  vasta 
Tarraconense.
Pensem en això, i comprendrem la missió romanitzadora 
de  Tàrraco.  La  colònia  no  era  solament  un  port 
transbordador  de  mercaderies,  sinó  també  de  cultura. 
Llengua,  arts,  dret,  costums,  religió:  tot  s’exportava  de 
Tàrraco a l’interior de la Península. Servia aquesta causa 
tota  la  societat  tarragonina,  de  la  qual  parlarem  tot 
seguit;  i  també  la  seva  monumentalitat,  modesta,  si  la 
comparem  amb  la  de  les  grans  urbs  de  l’Imperi,  però 
suficient per a impressionar la gent del país que, com el 
poeta, devien aplicar-li el qualificatiu d’"opulentissima".
L’estructura administrativa de Tàrraco era com la de les 
altres ciutats provincials que gaudien del dret roma. Les 
assemblees  populars  o  comicis  elegien  els  magistrats 
municipals, d'entre els quals els més importants eren: els 
duumvirs, que tenien cura d’administrar la justícia, de la 
censura  dels  costums,  del  comandament  militar,  i 
presidien els comicis i el consells o senat municipal; els 
edils,  a  qui  era  confiada  la  conservació  de  les  vies 
públiques i els edificis comunals, el proveïment de blat, la 
policia  de  mercats,  la  celebració  dels  jocs  públics  i  el 
manteniment de l’ordre; i  els qüestors, que entenien en 
l’administració  de  les  finances  municipals.  Aquests 
càrrecs eren renovables anualment.
El Consell o Senat municipal ("cúria") constituïa un cos 
deliberant, format pels decurions.
L’epigrafia  de Tàrraco ens ha llegat  un bon nombre de 
noms d’aquests ciutadans que dedicaren part de la vida a 
administrar la ciutat. Entre altres recordem Luci Numisi 
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Montà,  fill  de Luci  (de la  tribu Palatina),  edil,  qüestor, 
duumvir  quinquennal,  elevat  a  l’Orde  Eqüestre  per 
Hadrià;  Q.  Celenci  Frontoni,  fill  de  Luci  (de  la  tribu 
Galèria),  qüestor,  duumvir  i  procurador  augustal;  Luci 
Corneli Romà, fill de Gai (de la tribu Galèria), duumvir; 
Luci Ameni Saturní, fill de Luci (de la tribu Galèria) edil, 
duumvir i flamen; Gai Egnatulei Sèneca, fili de Gai (de la 
tribu  Galèria),  edil  quinquennal,  duumvir,  flamen, 
agraciat amb cavall públic per l’emperador Titus, prefecte 
de la 5ª cohort tràcica.
Per  a  tenir  una  idea de  l’estructura  social  de  la  nostra 
ciutat  recordem que a  partir  del  temps d’August,  a  les 
ciutats, al costat de l’aristocràcia local, sorgí a poc a poc 
una  nova  classe  formada  per  rics  mercaders  i 
comerciants,  uns  nascuts  lliures,  d’altres  lliberts  o 
descendents de lliberts. Aquest grup formava el vèrtex de 
la  piràmide  social  a  les  ciutats  provincials  i  constituia 
l’oligarquia que movia els fils administratius i polítics. Un 
graó  més  avall  es  trobava  la  petita  burgesia,  a  la  qual 
pertanyien  els  botiguers,  canvistes,  artesans,  artistes, 
metges, mestres, funcionaris,  etc.  Entre aquests darrers 
cal  destacar  els  funcionaris  municipals  de  menor 
categoria,  classe  molt  nodrida  i  influent,  composta,  en 
llur major part, per esclaus i lliberts de l’emperador. En 
un  pla  més  inferior  hi  havia  el  proletariat  urbà,  els 
jornalers lliures i els esclaus que es dedicaven al servei 
domèstic i a feines de taller.
Els  obrers  urbans  estaven  organitzats  en  gremis  o 
col·legis,  segons  llur  ofici;  estaven  obligats  a  fixar  llur 
residència,  a  prestar  determinats  serveis  al  comú,  i  a 
treballar en obres públiques a preus estipulats per l’Estat. 
A canvi d’aquestes obligacions estaven exempts d’algunes 
contribucions i rebien alguns beneficis.
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A les capitals de província els col·legis es reduïen a un de 
sol, el dels "fabri", del qual queda constància en algunes 
làpides commemoratives conservades a Tàrraco118. En la 
construcció de monuments públics, al costat dels obrers 
reclutats  ente  el  "fabri",  treballaven els  legionaris  a  les 
ordres dels "curatores operum" dels temples i dels edificis 
estatals o de les ciutats.
Menció  especial  mereix  el  notable  contingent  de  gent 
forastera  arribada  de  les  províncies  més  llunyanes  de 
l’Imperi que acaparava els alts càrrecs de la milícia i de la 
burocràcia civil. Formava una població heterogènia però 
absolutament romanitzada, que venia a reforçar la missió 
de la nostra capital de província com a nucli d’expansió 
del  romanisme  en  una  gran  part  d’Hispània.  Aquesta 
gent, entre la qual es comptaven poderoses personalitats 
romanes tenien plena consciència de llur funció i, ensems 
una gran experiència adquirida anteriorment en d’altres 
províncies; per això no regatejaven esforços per dotar la 
ciutat  de  sumptuosos  edificis  públics  i  monuments 
notables, com aquell Luci Licini Sura, a qui fou consagrat 
l’Arc de Berà, o aquell altre Domitus Dexter, que dedicà 
una  ara  a  la  santíssima  Circe.  Les  inscripcions 
paleogràfiques  tarragonines  arribades  fins  a  nosaltres 
permeten  de  comprovar  elevat  contingent  d’aquests 
personatges,  elements  actius  en  la  romanització  de  les 
províncies  que  als  segles  de  la  plenitud  de  l’Imperi 
ajudaren a donar a Tàrraco l’aire monumental que tenia.

La religió oficial
Els romans respectaven la religió dels pobles conquerits, i 
així succeí a la nostra terra; però a Tàrraco, a l’època de 
l’Imperi,  els  indígenes ja romanitzats  havien adoptat  la 
118 C.I.L., núms. 4498, 4316.
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religió  dels  dominadors.  Almenys,  fins  avui,  no  s’han 
trobat vestigis de temples dedicats a divinitats indígenes.
En establir-se  l’Imperi  s’instaurà  el  culte  a  Roma i  als 
emperadors.  Amb  això  s’inaugurava  un  culte  que 
complementava la dominació política i representava una 
mena  d’homenatge  de  les  províncies  a  la  majestat  de 
l’Imperi.  Aquest  culte  oficial  tenia  una  amplia 
organització  provincial,  al  cap  de  la  qual  hi  havia  el 
"flamen", o sacerdot superior elegit per l’assemblea anual 
que es reunia a cada província. Als municipis existia una 
corporació de sis sacerdots, els "augustals", els quals en 
acabar  el  període  d’exercici  formaven  l’orde  sacerdotal 
dels "sevirals".
A  Tàrraco  el  culte  a  August  fou  primerenc.  Ho  sabem 
perquè un any després  de  la  mort  d’aquest  emperador 
(any 15 de la nostra era), la colònia li dedicà un temple, i 
en record d’una tan singular efemèride li fou permès de 
posar  en  circulació  monedes  ("dupondis")  amb  el  bust 
d’August divinitzat i els rètols DIVVS AVGVSTVS PATER, 
a l’anvers, i al revers les sigles C. V. T. T. (Colonia Urbs 
Triumphalis Tarraconensis), un esquema del temple i la 
llegenda AETERNITATIS AVGVSTAE119. Altrament, Tàcit 
diu que aquest temple de Tàrraco fou el primer que les 
províncies  dedicaren  a  August120;  però,  com  sigui  que 
l’any  15  a  les  províncies  orientals  hom  ja  retia  culte  a 
aquest emperador, sembla que la novetat consistí més en 
la separació dels cultes a Roma i a August, que no pas en 
la instauració del culte provincial a l’emperador.
Aquest temple de Tàrraco,  octàstil  segons les monedes, 
fou  un  dels  més  rics  i  monumentals  de  les  províncies 

119 Beltrán Martínez, Monumentos, 39-66.
120 Tàcit, I, 78.
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hispàniques. Gaudí de fama extraordinaria i es relaciona 
amb tots els problemes que planteja el culte a August, en 
cara no resolts satisfactòriament.
De les monedes commemoratives, se’n coneixen diversos 
tipus.  En  un  d’ells,  a  l’anvers,  apareix  l’ara,  per  a 
sacrificar-hi  en  honor  a  l’emperador,  amb  una  palma, 
imatge que respon a l'anècdota explicada per Quintilià, 
segons  la  qual  els  tarragonins  mostraren  a  August  el 
naixement de la palma com un prodigi; però l’emperador, 
irònicament,  va respondre’ls:  "Es coneix que no hi heu 
sacrificat gaires vegades" - a l’ara -, "si, com dieu, hi ha 
crescut una palma"121.
Les  altres  divinitats  de  la  religió  romana també tenien 
una  nodrida  representació  a  Tàrraco.  Els  testimonis 
arqueològics permeten d’assegurar que hom retia culte a 
Mart,  Venus,  Minerva,  Mercuri,  Juno,  Neptú,  a  la 
Concordia,  al  Geni  de  la  ciutat  i,  no cal  dir,  a  Júpiter. 
Creiem que és perfectament previsible que en una ciutat 
com la capital de la Hispània Citerior, romana de cap a 
peus, les divinitats adoptades per la metròpolis hi fossin 
representades en llur totalitat.

Participació a la política imperial. 
Els emperadors i Tàrraco

L'estada d'August
August vingué a Hispània amb el fi polític d’accelerar-ne 
la romanització amb la subjecció de les tribus càntabres i 
asturs. Dirigí personalment la primera campanya contra 

121 Quintilià, VI, 3, 77.
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aquestes tribus tan resistents a la romanització, però la 
fatiga l’emmalaltí  -  l’emperador era de complexió física 
delicada  -,  i  hagué  de  retirar-se  a  Tàrraco,  "a  les 
assolellades  costes  de  Tàrraco",  com  diu  el  poeta122,  a 
descansar. Sembla, però, que la seva malaltia necessitava 
quelcom més que el benigne clima tarragoní, perquè per a 
guarir-se del tot li calgué passar a un balneari del Pirineu.
Sigui com sigui, el fet d’interès per a nosaltres és que dels 
dos anys que August sojornà a Hispània (del 27 al 25 a. 
C.), més d’un el passà a Tàrraco. D’aquesta estada, se n’ha 
parlat  molt,  i  ha  esdevingut  llegendària.  Fins  i  tot  el 
nostre Rovira i Virgili l’aprofita per a fer-ne una mica de 
poesia  quan  diu:  "Davant  les  nobles  ruïnes  de  la 
Tarragona  imperial,  en  el  silenci  de  la  ciutat  gloriosa, 
hom evoca la figura d’August convalescent, guaitant des 
de l’alçada del turó la mar que brilla a sota, immensa, en 
els  dies  claríssims  de  cel  net  de  sol  encès  i  d’aire 
diàfan"123.
És  possible  que  els  tarragonins  del  segle  primer  de  la 
nostra  era,  orgullosos  de  llur  ascendència  romana,  es 
tinguessin per molt honorats pel fet d’haver tingut el diví 
emperador entre ells, i que això els hagués estimulat un 
sentiment  de  vanitat  i  d’ostentació  capaç  de  fer-los 
arribar  a  tota  mena de sacrificis  en l’erecció  del  gran i 
sumptuós  temple  octàstil  de  les  monedes.  És  possible, 
encara,  que  aquesta  efemèride  adquirís  una  major 

122 Proporcionen  els  materials  de  primera  mà  sobre  l’estada  d’August  a 
Tàrraco: Nicolau de Damasc,  De vita Augusti, 10-11 ("Fontes", V, 163); Dió 
Cassi, 53, 25, 2; 53, 39; 54, 5, 1; 54, 11, 1; 54, 20, 2 ("Fontes", V, 190-91 205);  
Suetoni  Augustus,  29,  82,  82  ("Fontes",  V,  187,  188);  Justí,  42,  5,  6 
("Fontes", V, 188); Orosi, 6, 21, 19 ("Fontes", V, 188); Sèneca,  Controv., 10 
("Fontes",  V,  189);  Florus,  Bellum  Cantabricum  et  Asturicum,  2,  33,  51 
("Fontes",V, 193).
123 Rovira, Història, II, 79.
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grandiositat als ulls dels tarragonins pel fet casual d’haver 
vist desembarcar al port de llur ciutat els exòtics indis i 
escites  que,  en  missió  d’ambaixada,  acudien  a  August, 
com  ens  refereix  Orosi:  "Els  legats  dels  indis  i  escites 
trobaren, finalment, Cèsar a Tàrraco, després de travessar 
tot l’orbe".
I  bé:  què  degué  Tàrraco  a  August?  És  possible  que 
l’aurèola  i  la  llegenda creades  entorn de l’estada  hagin 
contribuït a admetre que August impulsà personalment la 
construcció  dels  grans  edificis  que  tant  de  caràcter 
donaren a la Tàrraco imperial; però, en realitat, aquesta 
atribució és gratuïta. A part que, fins ara, els arqueòlegs 
no ens han pogut donar una cronologia dels monuments 
coneguts  que  la  confirmin,  hem  de  considerar  com 
mereix  l’existència  d’una  conjuntura  favorable  a 
l’expansió urbana a totes les províncies de l’Imperi, que 
s’inicia precisament amb un gran esclat a l’època augusta. 
Per  consegüent,  podríem  acceptar  que  l’impacte  que 
causà als tarragonins l’estada de l’emperador a llur ciutat 
contribuí  a  donar  un  caràcter  més  monumental  a  les 
reformes urbanes ja iniciades.

La rebel·lió de Galba
L’any  67,  el  governador  de  la  Gàl·lia  Lionesa,  Gai  Juli 
Víndex,  es  revoltà  contra  Neró,  ajudat  pel  legat  de  la 
Hispània Tarraconense, Sulpici Galba, i pels governadors 
de la Lusitània i Africa. Víndex fou vençut per les legions 
germàniques,  que  proclamaren  emperador  Virgini  Ruf, 
llur cabdill; però aquest refusà la designació i la deixà a 
les mans del Senat. Llavors els senadors, els pretorians i 
el  poble  romà  elegiren  Galba,  el  legat  de  la  Província 
Tarraconense, el qual, amb anterioritat a aquesta elecció, 

121



ja havia estat proclamat emperador a Clúnia per obra de 
la legió Sexta Vencedora.
Un  esdeveniment  polític  de  consideració  com  és  la 
proclamació  d’un emperador,  queda lligat,  per  primera 
vegada,  amb  la  província  Tarraconense  i  amb  la  seva 
capital; perquè bé podem creure que Galba, quan es veia 
obligat a absentar-se de Tàrraco en compliment de deures 
militars  o  administratius,  deixava al  seu lloc  homes de 
confiança. Possiblement un d’aquests homes que l’ajudà 
en  la  proclamació  fou  aquell  Pomponi  Ruf,  que  anà  a 
morir a l’africana Leptis, després d’haver estat, entre els 
anys 64 i 68, prefecte marítim de la Hispània Citerior i de 
la Gàl·lia Narbonense124.
Segons  Cohen,  els  asos  que  a  l’anvers  duen  l’efígie  de 
Galba sortiren de la seca de Tàrraco abans que ell accedís 
a la dignitat imperial125. Però, allò que definitivament lliga 
aquest emperador amb Tàrraco és l’anècdota referida per 
Suetoni  segons  la  qual  els  tarragonins  regalaren  a  llur 
antic legat provincial,  aleshores emperador, una corona 
d’or que tenien al "vetere templo Jovis", de quinze lliures 
de  pes;  però  Galba,  després  d’haver-la  pesada  i 
comprovat que hi mancaven tres unces per a les quinze 
lliures,  les  reclamà  als  qui  la  hi  havien  regalada126. 
L’anècdota,  possiblement  tendenciosa,  vol  reflectir 
l’avarícia de Galba,  però alhora suggereix un dilema: el 
donatiu d’una peça d’or a un home avar, o almenys gasiu, 
elevat  a  la  més  alta  magistratura  de  l’Imperi,  ¿fou  en 
realitat  producte de l’afecte popular tarragoní envers el 

124 Étienne  Robert,  Inscriptions  de  la  Tripolitaine  romaine  relatives  a  
l’Espagne,  à  propos  d’un livre  récent,  "Archivo  Español  de Arqueología", 
XXVIII (1955), núm. 91, pàgs. 128-34.
125 H. Cohen, Description historique des monnaies (Graz 1955), I, 319, 326.
126 Suetoni, Galba, 12.
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nou  emperador,  en  reconeixement  dels  favors  que  la 
ciutat havia rebut d’ell, o un acte de llagoteria inspirat per 
un grup de militars o de buròcrates civils, amb ganes de 
millorar llur situació? En el pitjor dels casos, els resultats 
que s’esperaven d’un tan generós donatiu degueren ésser 
escassos, perquè Galba fou assassinat pels pretorians al 
cap de set mesos de la seva proclamació.

L’estada d'Hadrià
Hadrià,  l’emperador  viatger,  com  ha  estat  anomenat  a 
causa dels llargs viatges que realitzà per l’Imperi, passà 
l’hivern de l’any 121 a Tàrraco. L’estada a la capital de la 
província Tarraconense tingué un fi polític: reunir en un 
congrés  diputats  de  les  ciutats  hispàniques  per  tractar, 
fonamentalment,  de  l’obtenció  d’un  subsidi  d’homes 
destinat a nodrir l’exèrcit. El resultat fou negatiu, per tal 
com el congrés negà el subsidi a l’emperador, malgrat els 
esforços d’aquest per aconseguir-lo127.
Pons  d’Icart  afirma  haver  llegit,  en  una  làpida,  que 
Hadrià ordenà la restauració del temple d’August i de les 
muralles128. Aquesta làpida, que al segle XVI es trobava en 
uns  horts  del  molí  del  Port,  ha  desaparegut,  i  com  a 
garantia de la seva existència, només tenim la paraula de 
Pons  d’Icart.  De  tota  manera,  fóra  versemblant  que 
després  de  més  de  cent  cinquanta  anys  de  pau 
ininterrompuda, la muralla es trobés en molts llocs, si no 
derruïda, ruïnosa.
Hi ha, encara, una anècdota que relaciona Tàrraco amb 
aquest emperador. Diu que un esclau atemptà contra la 

127 Esparcià, Vita Hadrianni (Flórez, Esp. sagr., XXIV, 87).
128 Pons d’Icart, Grandezas, 66.
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seva  vida,  però  la  sang  freda  d’Hadrià  frustrà 
l’escomesa129.

El suposat somni de Septimi Sever
Sever  governà  la  província  Tarraconense  l’any  178.  La 
seva gestió destaca pel fet d’haver exterminat bandes de 
desertors  i  bandolers  que  havien  estat,  durant  algun 
temps, el flagell de la terra. Esparcià conta que a Tàrraco 
el  futur  emperador  somià  que  governaria  l’Imperi  a 
condició de restaurar el temple d’August de la ciutat130.
El  somni  esdevingué  realitat  l’any  188,  després  de 
l’assassinat de Còmode i dels vuitanta-vuit dies del regnat 
de Pertínax. Sever aconseguí el seu propòsit una vegada 
eliminats  Albí,  proclamat  per  les  legions  de  la  Gal·lia, 
Britània i Hispania, i Nigrus, proclamat per les legions de 
la Pannònia.
És molt possible que el suposat somni fos una invenció 
del  mateix  Sever  en  un  afany  d’aparèixer  com a  home 
providencial, però la notícia ens permet d’assenyalar una 
data  per  a  una  restauració  del  temple  d’August. 
Altrament, l’anècdota lliga el fundador de la dinastia dels 
Severs a la ciutat de Tàrraco.

Relacions comercials i culturals

Factors geogràfics com són la periodicitat dels corrents i 
la direcció dels vents originen fàcils camins marítims que 
seguiran els navegants, per tal com representen el mínim 
esforç. Doncs bé: aquesta realitat geogràfica, ja apuntada 

129 Esparcià, citat per Flórez, 87.
130 Ibid.

124



més amunt, explica les constants relacions marítimes que 
s’observen  tostemps  entre  la  regió  de  Cartago  i  la 
província Tarraconense131.
Cal suposar que Tàrraco, en els segles de la seva plenitud, 
estava  unida  per  freqüentades  rutes  marítimes  amb 
l’Àfrica  del  Nord,  i,  a  través dels  ports  d’aquesta regió, 
amb les províncies de la Mediterrània oriental. Amb tot, 
no hem d’excloure que les relacions  amb l’altre  extrem 
del Mare Nostrum també se sostenien a través dels grans 
ports  italians  i  del  de  Marsella.  Confirma  aquestes 
suposicions  la  interpretació  d’alguns testimonis,  per bé 
que imprecisos i insuficients, que ens han arribat.
Comencem per dir que a la nostra ciutat hi havia un nucli 
de  població  africana,  com  podem  comprovar  amb  la 
lectura  d’algunes  inscripcions  paleogràfiques.  Són 
segures les que es refereixen a Aufidina Prima, de Cirta, a 
Pulicius Ziocas, de Leptis, a C. Cecilius Quartus, de Siccae 
Veneriae,  a  Valeria  Melete,  de Cesarea,  i  a  L.  Caecilius 
Porcianus132.
Íntimament lligat amb aquesta població, ens trobem amb 
el  problema  de  la  penetració  del  culte  a  les  divinitats 
orientals i del mateix cristianisme. Ens haurem de detenir 
en aquest problema - de la introducció i la propagació del 
cristianisme a Tàrraco, ens n’ocuparem més endavant - i 
veure  quina  significació  tenen,  en  relació  amb  ell,  les 
peces de procedència tarragonina.
Fins ara els  coneixements que tenim de la  difusió dels 
cultes  orientals  a  Hispània  semblen  indicar  que  la 
distribució dels cultes pròpiament siris se superposa, amb 
una  certa  uniformitat,  a  les  antigues  àrees  d’influència 

131 Palol, Tarraco hispanovisigoda, 24.
132 Balil, Relaciones hispano-africanas, 387.
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fenícia  o púnica,  i  coincideix  amb llocs on és segura la 
presència  de  siris;  en  canvi,  els  cultes  frigis  i  egipcis 
coincideixen en els grans centres comercials i a les grans 
vies de comunicació. A la Tarraconense, per exemple, el 
culte a Isis sembla estructurat al llarg de la via Summo 
Pyreneo - Tàrraco - Gades, és a dir,  no gens lluny dels 
ports  marítims,  i,  també,  a  la  via  Tàrraco-  Legio  VII 
Gemina - Asturica Agusta - Bracara Augusta. En realitat, 
la  ruta Tàrraco - Bracara Augusta no era solament una 
ruta  militar  per  on  circulava  l’aprovisionament  de  les 
forces  aquarterades  al  nord-oest  hispànic,  sinó l’artèria 
bàsica  del  comerç  exterior  de  la  Tarraconense,  els 
productes  de  la  qual  eren  exportats  pels  seus  ports 
mediterranis.
Tot indica que la difusió dels cultes a la Magna Mater i a 
Isis,  entre  d’altres,  fou  més  obra  de  l’estament  civil 
-comerciants,  esclaus  i  lliberts-,  que  del  militar. 
Concretament,  entre  els  fidels  a  Isis,  dominaven  els 
comerciants,  alguns  d’una  gran  capacitat  econòmica, 
segons  que  es  desprèn  de  la  quantia  dels  donatius,  i 
membres  influents  de  la  noblesa  local  amb  dret  a  les 
magistratures133.
A  Tàrraco  el  culte  a  déus  orientals,  frigis  i  egipcis  és 
confirmat  per  testimonis  escultòrics  i  epigràfics. 
Concretament es refereixen als déus Isis, Serapis, Attis i 
Magna  Mater,  divinitats  adorades,  possiblement,  pels 
membres d’una colònia oriental o nord-africana.
Una  d’aquestes  divinitats  exòtiques  d’origen  llunyà, 
implantades  a  la  nostra  ciutat,  que  planteja  problemes 
dificultosos,  és Júpiter Ammon. A la llista  de les altres 
divinitats  orientals  podria  afegir-se  aquesta,  sense  que 

133 Balil, Culto a Isis, 213-24; id., "Asciae", 124-28.
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això representés cap problema; però resulta que a la part 
més alta de al ciutat, entre fragments arquitectònics de la 
millor època, pertanyents a grans i sumptuosos edificis, 
aparegueren medallons amb el cap de Júpiter Ammon. El 
descobriment es féu al final del segle passat, i Hernández 
Sanahuja no dubtà a afirmar que els medallons formaven 
part  d’un  gran  temple  dedicat  a  Júpiter  Ammon.  Per 
consegüent, afegí, a Tàrraco no es venerava com a deitat 
principal  la  romana  Júpiter  Capitol·lí,  sinó  l’egípcia 
Júpiter  Ammon.  I  aquí  nasqué  el  problema:  ¿a  què 
s’hauria d’atribuir  aquesta anomalia en una colònia tan 
romana com la de Tàrraco? ¿Podem admetre sense cap 
objecció  la  substitució  d’un  dels  déus  principals  que 
formaven  part  de  la  religió  oficial  romana,  per  un 
d’exòtic?
Així es trobaven les coses, quan la lectura proposada per 
Pius  Beltran  a  la  inscripció  grega  103  del  Museo 
Paleocristià,  semblà  resoldre  el  problema  a  favor  de 
Júpiter  Ammon. Segons l’esmentat  arqueòleg,  la  làpida 
deia:  "Aquí  mateix  està  sepultada  Necktarista, 
saeerdotessa de Júpiter Ammon, de la localitat"134. L’any 
1946,  Jaume  Olives  estudià  de  nou  la  làpida,  que  ell 
s’inclina  a  considerar  del  segle  IV  i  llegí:  "Aquí  està 
sepultat Nèctaris, talita, del lloc de Pitermon"135.
El testimoni que semblava decisiu restava així invalidat, 
però hi  ha encara  un modest  fragment de  làpida  en el 
qual es llegeix perfectament el mot Ammon, que per força 
s’ha de referir  al  déu tan discutit136.  Aquesta làpida pot 
demostrar que Júpiter Ammon tenia adeptes a Tàrraco i 

134 Beltrán, Inscripciones, l5.
135 Olives, Inscripición griega, 46.
136 Sánchez Real,  Noticiario,  "Bol. Arqueológico", fasc. 51-52 (1955), pàg. 
132.
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fins i tot pot decantar a suposar que hi tenia dedicat un 
temple.  Ara,  com  que  les  escasses  al·lusions  literàries 
relatives  al  temple  de  Júpiter  tarragoní  que  ens  han 
pervingut137,  no  es  refereixen  necessàriament  a  Júpiter 
Ammon, només sostenen el problema els dos medallons, 
puix que el fragment d’inscripció no sembla pertànyer a 
un gran temple. Cal, doncs, esperar, que els arqueòlegs, 
després d’una revisió a fons de la qüestió, estableixin si 
els medallons són una prova suficient per a donar com a 
bona l’afirmació d’Hernández.
Les  relacions  de  Tàrraco  amb  les  altres  províncies  de 
l’Imperi  són  més  difícils  de  precisar.  Només  podem 
assegurar  una  cosa:  que  Tàrraco  fou  un  gran  centre 
receptor  de  ceràmica  aretina  i  de  "terra  sigillata" 
sudgàl·lica. Part de la ceràmica arribava a Tàrraco per via 
marítima, part per la important ruta terrestre anomenada 
Via Augusta, i de la nostra ciutat penetrava a l’interior de 
la  Península  com un dels  articles  d’importació  de  més 
fàcil  col·locació.  Això  ens  explica  la  gran  quantitat  de 
marques  de  taller  (901  classificades  fins  ara  entre  els 
testos d’aquesta mena trobats a Tarragona)138.
També  devia  ésser  important  la  importació  d’obres 
escultòriques  italianes  i  gregues,  de  material  de 
construcció,  i,  a  partir  del  segle  III,  quan  s’imposà  la 
moda del mosaic, devien arribar dibuixants que estaven 
en  contacte  amb  un  mercat  interregional  de  tessel·les 
decoratives de lluxe.
Les  relacions  de  Tàrraco  amb  la  metròpolis  eren 
evidentment, intenses. La via Òstia-Tàrraco, curta i fàcil, 
de quatre dies de durada139, era la que seguien els pretors 

137 Suetoni, Galba, 12; C. I. L, 539 (reprodueix el text de Florus)
138 Ventura, Marcas alfareras, 131-65.
139 Plini, XIX, 1.
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i  els  legats  augustals  de la  Tarraconense:  era una gran 
ruta comercial, política i cultural. Amb tot, tant aquestes 
relacions  metropolitanes  com  les  que  la  nostra  ciutat 
podia sostenir amb d’altres províncies romanitzades, són 
difícils de precisar a causa de la unitat que dominava en 
totes fes facetes de la vida. Una escultura hel·lenística de 
qualitat mitjana pot trobar-se a qualsevol lloc de l’Imperi, 
i  es fa difícil  de precisar-ne la procedència.  I  el  mateix 
succeeix en qualsevol manifestació de la vida als segles I i 
II.
Entre els productes que s’exportaven pel port de Tàrraco, 
coneixem  els  teixits  de  lli,  sobretot  els  draps  bastos 
emprats com a velam d’embarcació que es fabricaven a la 
mateixa  ciutat  i  comarca.  Encara  tenim  notícia  de 
l’elaboració  d’una  mena  de  teixit  més  fi  anomenat 
"carbasus", que s’exportava a fora de la província.
Productes agrícoles com el vi, el blat i l’oli, formaven part 
d’un comerç general, tant d’importació com d’exportació. 
Recordem que els  vins de la  comarca  tarragonina  eren 
famosos. En parlen amb elogi Sili Itàlic, Marcial, Plini i 
Florus.
És possible que prop de Tàrraco hi hagués salines, com en 
tants  de  llocs  de  la  costa  mediterrània,  i  que  la  sal 
s’exportés,  via  Cadis,  cap  al  nord  d’Europa.  Aquest 
comerç  de  la  sal  amb  Cadis,  podria  remuntar-se  a  un 
parell  de segles abans,  al  temps d’aquelles  monedes de 
Gadir  a  què  ens  hem  referit  en  pàgines  anteriors. 
Relacionat amb les salines, cal esmentar la indústria de 
pesca  salada  com article  d’exportació  des  de  les  costes 
tarragonines.
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El Cristianisme

Com les altres religions d’origen oriental, el cristianisme 
es propagà a l’interior i al nord de la Península des dels 
ports del nord-est, per les vies fluvials i les rutes militars i 
comercials  més  concorregudes.  Tàrraco  era  el  més 
important  d’aquests  ports  i,  des  d’allí,  la  nova  religió 
devia penetrar fins a Caesaraugusta, per la ruta Tàrraco-
Ilerda140.
Els propagadors eren orientals, possiblement negociants 
siris o frigis; els primers receptors, les comunitats jueves 
o orientals establertes en els nuclis urbans costaners. El 
contacte es féu a través dels ports nord-africans.
¿Fou realment de consideració, en els primers dos segles, 
la difusió del cristianisme a la nostra terra? La impressió 
és que la nova religió progressà molt  penosament,  més 
entre  la  gent  humil  de  les  ciutats  que  no  al  camp.  El 
mateix García Villada admet que de l’obra apostòlica de 
sant Pau, no en sabem res de cert, malgrat "suposar" que 
no degué ésser completament estèril141. De tota manera, 
com  diu  Palol,  "hem  de  tenir  present  que  el  moment 
inicial  apostòlic  ens  és  desconegut,  com  també  tota 
l’activitat evangèlica del segle I i part del II142.
I ara hem de referir-nos a la suposada predicació de sant 
Pau a Tàrraco.
Una vella tradició sosté que l’Apòstol dels gentils vingué a 
evangelitzar  la  nostra  terra,  i  que  predicà,  entre  altres 
ciutats, a la capital de la província Tarraconense. Hi ha 
arguments  sòlids  per  a  creure  que  sant  Pau  passà  a 

140 Palol, Cristianismo, 141-67.
141 García Villada, Historia, 147.
142 Palol, Cristianismo, 145.
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Hispània entre els  anys  61  i  65143;  doncs  bé:  la  pretesa 
predicació a Tarraco, no en té cap, de fonament sòlid.
En efecte: d’antic ha estat  admès que l’Apòstol seguí la 
ruta  Òstia-Tàrraco,  d’acord  amb  el  passatge  de  sant 
Jeroni,  que diu:  "In Hispaniam alienigenarum portatus 
est  navibus"144.  La  interpretació  d’aquest  passatge, 
acceptada  correntment,  és  la  que  donà  el  pare  Flórez: 
"...com que Tarragona era el port més notable de la costa 
oriental d’Espanya en el qual desembarcaven els pretors i 
legats augustals, podem admetre que l’Apòstol, que venia 
de  Roma,  desembarcà  a  Tarragona  com  ho  feien  els 
prefectes romans"145.
En  canvi,  enfocant  el  problema  amb  perspectives  més 
àmplies, ens trobem que avui hom s’inclina a creure que 
la propagació del cristianisme a la Península s’inicià a la 
Bètica i no a la Tarraconense, perquè les classes socials de 
la Bètica, més romanitzades i, alhora, més influenciades 
pels corrents culturals de les províncies orientals i nord-
africanes estaven en millors condicions receptores que les 
de qualsevol altra província hispànica.  Tampoc no hem 
d’oblidar que la Bètica era la província més densament 
poblada,  circumstància  favorable  per  als  qui  estaven 
interessats en una eficaç propagació d’un nou culte.

143 Garcia Villada, Historia, 105-45.
144 Isaïes,  XI  (Migne,  "Patr.  lat.",  XXIV,  154)  (citació  de  Serra  Vilaró, 
Fructuós, Auguri, 15).
145 Flórez, Esp. sagr., XXIV, 3.
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CAPÍTOL 6. LA CIUTAT ROMANA: 
DECADÈNCIA (SEGLES III I IV)

La posició econòmica i social de la burgesia es recolzava 
en  el  treball  de  les  classes  inferiors,  camperols  i 
proletariat urbà; de primer, aliats seus, i després, objecte 
de la seva explotació. Aleshores, a conseqüència d’aquesta 
nova  situació  social,  nasqué  un  antagonisme  entre 
"honestiores" (burgesos) i "humiliores" (masses), que es 
polaritzà  cada  vegada  més  entorn  del  binomi  ciutat-
camp.  Ensems  començà  de  minvar,  en  la  burgesia,  la 
iniciativa en els negocis i en la política,  de manera que 
mentre  immobilitzava  el  capital  fins  a  convertir-se  en 
rendista,  permetia,  sense massa oposició, la  intervenció 
dels seus enemics en llocs polítics de responsabilitat. 
L’antagonisme  social  entre  la  burgesia  i  les  classes 
inferiors  féu  crisi  en  el  segle  III.  Desembocà  en  una 
guerra  civil  de  caràcter  social,  que  acabà  amb  la 
destrucció de la burgesia i dels seus aliats, en benefici de 
l’exèrcit - format essencialment per pagesos pobres -, la 
burocràcia  i  els  camperols.  Políticament  la  revolució 
social creà una nova forma de govern: el despotisme dels 
emperadors.
Aquestes  lluites  intestines  comprometeren  greument 
l’estabilitat de l’Imperi. L’afebliment militar permeté les 
primeres  invasions  germàniques,  el  desastre  econòmic 
que  seguí  la  destrucció  de  l’ordre  burgès  fou  d’efectes 
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múltiples:  desorganització  del  sistema  laboral  amb  la 
consegüent  minva  de  producció,  disminució  de  la 
capacitat  adquisitiva de la població,  puja vertiginosa de 
preus i desvaloració de la moneda, manca de capitals per 
a l’agricultura, etc.
La  situació,  ja  de  si  prou  desesperada,  s’agreujà  amb 
l’augment incessant de les necessitats públiques, a causa 
de les quals les relacions entre l’Estat i el contribuent es 
transformaren  en  un  saqueig  organitzat:  treball 
obligatori, submistraments forçats exigència de donatius, 
etc.  Cresqué  la  intervenció  estatal  en  l’organització  del 
comerç i de la indústria, fins a acabar en la constitució 
d’un  capitalisme estatal  que gravitava  sobre  les  classes 
inferiors, convertides en les úniques productores.
Amb el nou sistema es generalitzà a les ciutats, a partir 
del segle III, la implantació d’una fórmula fiscal segons la 
qual el ric havia de respondre pel pobre. Els magistrats i 
els membres dels senats de les ciutats  deixaven d’ésser 
responsables  mancomunadament  de  la  recaptació  dels 
impostos,  responsabilitat  transferida  als  ciutadans  més 
acabalats -"decemprimi" o deu primers de cada població-, 
que venien obligats a pagar els endarreriments sots pena 
de confiscació de llur patrimoni particular. No cal dir que 
la  substitució  de  la  responsabilitat  col·lectiva  per  la 
individual causà resultats funestos, entre d’altres, aquest: 
l’escassa  burgesia  que  havia  sobreviscut  a  la  revolució 
procurà d’inhibir-se de la vida activa, i es reclogué en la 
seguretat  d’unes  petites  rendes  agrícoles  que  li 
permetessin de viure i, alhora, de passar inadvertida.
Al camp, els efectes de la situació produïen un interessant 
fenomen. El petit propietari sabia que si augmentava les 
seves propietats  ,  acabaria  per esdevenir  un candidat  a 
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"curial",  o  persona  apta  per  a  conseller  municipal  o 
magistrat, cosa que equivalia a ésser víctima de l’opressió 
fiscal. Per les mateixes causes, el masover i l’arrendatari 
no  sentien  cap  desig  de  millorar  la  pròpia  sort  i  de 
convertir-se  en  pagès  lliure.  L’única  sortida  que tenien 
contra aquest estat de coses, afavorida per la progressiva 
manca  d’autoritat  del  govern,  era  d’enrolar-se  en  el 
bandolerisme o en l’exèrcit. Per això el bandolerisme i la 
pirateria  foren  un  dels  flagells  d’aquests  segles 
decadència146.
Un  dels  efectes  de  la  revolució  del  segle  III  i  de  la 
inestabilitat  social  i  política  subsegüent  que  més 
caracteritzen la decadència de l’Imperi, fou la minva dels 
nuclis  urbans.  L’emigració  de  les  ciutats  en direcció  al 
camp esdevingué un fenomen natural, en part pels factors 
ja apuntats, en part perquè en els temps difícils és més 
fàcil defensar la vida a la ruralia. D’aquesta manera arribà 
a  les  províncies  la  recuperació  de  l’element  rural,  la 
revenja de l’indigenisme sobre l’obra romanitzadora que 
s’havia realitzat des de les ciutats.

Esdeveniments que marquen la 
decadència

Les invasions germàniques
Cap a l’any 260, un contingent d’alamans envaí la Gàl·lia, 
i un grup que per la ruta del Ròdan es dirigí a Arles i a la 
Narbonense acabà per penetrar a Hispània147.

146 J. Vicens Vives, Hist. económica de España (Barcelona 1959), 57-81.
147 Balil, Invasiones, 95-143.
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Relacionats amb aquesta invasió, disposem de testimonis 
literaris  que  es  refereixen  a  la  província  Tarraconense. 
Són uns paràgrafs de Flavi Eutropi, Sext Aureli Víctor i 
Pau Orosi; pero qui al·ludeix concretament a la ciutat de 
Tàrraco és Eutropi.  Diu:  "Germani  usque ad Hispanias 
penetraverunt  et  civitatem  nobilem  Tarraconam 
expugnaverunt":  els  germànics  penetraren  fins  a 
Hispània i  expugnaren la noble ciutat  de Tàrraco148.  La 
idea és clara: Tarraco fou presa a força d’armes.
L’afirmació  és  tan categòrica,  que ha estat  acceptada  a 
ulls  clucs  pels  historiadors  locals  fins  no  fa  gaire.  Els 
dubtes si aquest testimoni podia ésser interpretat al peu 
de la  lletra  han sorgit  en comprovar  la  seva manca  de 
concordança amb els testimonis arqueològics. Altrament, 
s’han  observat  inexactituds  en  el  text  que  recomanen 
d’usar-lo amb precaució.
Resulta,  doncs,  indispensable,  de  veure  en  què 
consisteixen  aquests  testimonis  arqueològics  i 
d’interpretar-los,  si  volem  tenir  una  idea  més  clara  de 
com aquesta primera invasió germànica a la nostra terra 
afectà la ciutat de Tàrraco.
A uns dotze quilòmetres d’aquesta, prop d’Altafulla i vora 
el mar, en un lloc anomenat els Munts, hi ha nombroses 
restes  d’una  vil·la  romana.  El  senyal  d’una  destrucció 
violenta d’efectes desastrosos és inconfusible. S’hi veuen 
plaques  de  marbre  destrossades,  mosaics  calcinats, 
trossos  d’estucat  i  de  cornisa  ennegrits  pel  foc,  i  tot, 

148 Breviarium historiae romanae, IX, 8 (Leipzig 1871). El text de Víctor 
diu: "Francorum gentes, direpta Gallia,  Hispaniam possiderent, vastato ac 
paene direpto Tarraconensium oppido, nastique in tempore navigiis, pars in 
usque  Africam  permearet"  (De  Caesaribus,  XXXIII,  3,  Leipzig  1829).  El 
d’Orosi  diu:  "Sub Gallieno imperatore,  per annos propemodum duodecim 
Germanis  evertentibus  exeepertunt"  (7,  41).  (Citacions  de  Sanchez  Real, 
Invasones, 9.)
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mesclat amb cendres i carbó149. Entre aquestes runes es 
troba un tresoret, amagat entre els anys 259 i 262150, que, 
a més de datar la destrucció, demostra que hom la temia.
Com  que  la  destrucció  dels  Munts  coincideix, 
cronològicament, amb la primera invasió germànica, i les 
restes estudiades tenen l’aspecte d’haver estat sotmeses a 
la  violència  per  uns  intrusos  esperats  i  temuts,  hem 
d’acceptar  que  l’autor  de  la  destrossa  fou  aquell 
contingent  d’alamans  que  penetrà  a  la  província 
Tarraconense. Aleshores, amb aquest testimoniatge resta 
fora de dubte que els invasors devastaren els establiments 
rurals pròxims de Tàrraco però fins ara no disposem de 
cap  testimoni  arqueològic  que  inclini  a  la  sospita  que 
expugnessin la ciutat,  malgrat el  pànic dels tarragonins 
en veure per primera vegada aquells bàrbars passejar-se 
ufanosos destruint i rapinyant impunement els suburbis.
Cal pensar d’aquesta manera, si parem esment en un altre 
tresoret  amagat,  per  temor  a  aquests  invasors,  prop  la 
muralla tarragonina que s’alçava al lloc que avui ocupa la 
plaça de Corsini151; perquè un tresor s’amaga en previsió 
dels efectes d’un desastre que s’apropa, i be pot ocórrer 
que,  després,  el  desastre  no es consumi.  En aquest cas 
tenim el tresoret i, a quatre passes, un gran edifici com el 
Fòrum,  sense  cap  indici  d’haver  sofert  desperfectes  a 
causa d’una acció devastadora.
És  possible  que hi  hagués hagut una nova invasió  pels 
voltants de l’any 275, i, encara, una altra al tombant del 
segle152, d’efectes semblants a la primera. Ajuden a fixar-
les, un tercer tresoret amb monedes de Gal·liè i Claudi II, 

149 Sánchez Real, Invasión del 259, 129-31.
150 Sánchez Real, Invasiones germánicas, 6-12.
151 Arco, Catálogo, 320.
152 Sánchez Real, Invasiones germánicas, 11.
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trobat a Reus, enterrat cap a l’any 275, i uns fragments de 
làpides procedents, possiblement, d’edificis dels suburbis 
de Tàrraco derruïts per efecte de les invasions i aprofitats 
en les construccions de la necròpolis de Sant Fructuós153.
Després  d’uns  quants  anys  de  respir,  quan  aquestes 
invasions ja no eren sinó un record entre els tarragonins 
més vells, una nova ona de bàrbars penetrà al Camp de 
Tarragona. El fet es produí vers l’any 360.
Aquesta vegada els invasors expugnaren Tàrraco, i de llur 
fúria devastadora només se salvà la part alta de la ciutat, 
que resistí l’escomesa. Han quedat abundants testimonis 
d’aquesta  destrucció,  entre  els  quals  destaca  el  del 
Fòrum. La cronologia de la ruïna d’aquest monument ha 
pogut determinar-se per un altre tresor que aparegué sota 
un  tambor  de  columna,  amb  monedes  posades  a  la 
circulació  entre  els  anys  333  i  361154.  Possiblement  els 
edificis  monumentals  de  la  zona del  Fòrum,  excavats  i 
descrits per Hernández Sanahuja, que presentaven totes 
les característiques d’haver sofert una destrucció violenta, 
també foren víctimes d’aquests invasors155.
La magnitud del desastre deixà un record perdurable. És 
probable que Orosi, un segle més tard, encara es referís a 
aquesta  destrucció  de  Tàrraco  quan  escrivia:  "Extant 
adhuc  per  diversas  provincias  in  magnarum  urbium 
ruinis  parvae  et  pauperes  aedes,  signa  miseriarum,  et 
nominum  indicia  servantes,  ex  quibus  nos  quoque  in 

153 Ibid.,  11.  Sobre aquestes invasions veg: Balil,  Invasiones germánicas, 
141; Taracena, Invasiones germánicas, 13.
154 Serra i Vilaró, "Memoria", 59.
155 Hernández,  Gymnasio,  27-48.  Un  altre  testimoni  d’aquesta  invasió 
podria ésser el tresoret trobat l’any 1883, en avinentesa de la construcció de 
la Plaça de Braus, amb monedes de diversos emperadors compresos entre 
Caracalla  i  Valent,  el  regnat  del  qual  couença  l’any  364 (Arco,  Catálogo, 
322).
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Hispania  Tarraconem  nostram  ad  consolationem 
miseriae  racentis  ostendimus"156.  De  tota  manera, 
advertim  que  a  Serra  i  Vilaró,  de  resultes  de 
determinades interpretacions de documents arqueològics 
descoberts  per  ell  a  la  necròpolis  de  Sant  Fructuós,  li 
sembla probable que hi hagués hagut una nova destrucció 
de  Tàrraco  pels  volts  de  l’any  400,  a  la  qual  es  devia 
referir la citació d’Orosi157.

Els primers contactes amb els visigots
A  partir  de  l’entrada  massiva  dels  bàrbars  a  Hispània 
(any  409),  l’Imperi  romà  s’enfonsà  ràpidament.  Entre 
aquest any i el 455, l’Imperi d’Occident quedava reduït a 
Itàlia, la Gàl·lia i Hispània; i, encara, cada una d’aquestes 
grans circumscripcions es trobava, en part, ocupada pels 
bàrbars:  Hispània  pels  sueus,  la  Gàl·lia  pels  francs, 
borgonyons i visigots, i Itàlia pels huns i llurs associats.
En aquests anys es produeixen els primers contactes dels 
visigots  amb  la  comarca  tarragonina,  que  havia  pogut 
salvar-se de la invasió de vàndals, sueus i alans de l’any 
409. No es tracta  pas de contactes  ocasionals  originats 
per invasions passatgeres, com les que hem vist fins ara, 
sinó del preludi de l’establiment d’uns nous invasors que 
arribaren servint els interessos d’una bandositat,  en les 
lluites civils que caracteritzen el període final de l’Imperi. 
Per això cal subratllar que, malgrat ésser tan bàrbars com 
els  altres  als  ulls  dels  tarragonins,  aquests  tingueren 
sempre els visigots com uns aliats, com uns defensors de 
l’ordre  i  de  l’estabilitat  de  l’Imperi.  Després  de  tot, 

156 Historiarum adversus paganos,  VII,  caps  XXII i  XLI (Leipzig  1889) 
(citat per Sánchez Real, Invasiones, 12).
157 Serra i Vilaro, Fructuós, Auguri, 90.
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Tàrraco  els  degué  uns  quants  anys  de  pau  i  de 
tranquil·litat.
Per a posar en clar aquests conceptes serà d’utilitat donar 
un cop d’ull a les relacions romano-visigodes, a partir de 
l’any 410, data de restabliment dels visigots al migdia de 
les Gàl·lies. L’any 415, Ataülf passà el Pirineu a la recerca 
de  regions  intactes  per  tal  d’atendre-hi  la  pròpia 
subsistència, però només arribà fins a Barcelona. El seu 
successor Vàlia conduí els visigots més cap al sud en un 
nou intent de passar a l’Àfrica - havien fallat dos intents 
anteriors  des  d’Itàlia  -,  que  resultà  un  nou  fracàs158. 
Desconeixem  si  aquest  moviment  visigòtic  cap  al  sud 
afectà la nostra ciutat, bé que, atesa la seva finalitat, hem 
d’inclinar-nos a creure que no.
L’any  416  Vàlia  establí  amb  Constanci,  que  obrava  en 
nom de l’emperador Honori,  un tractat  de federació en 
virtut del qual els visigots es comprometien a combatre 
els  altres  pobles  bàrbars  d’Hispània  a  canvi  de  rebre 
vitualles.  Per aquesta causa els visigots lluitaren durant 
dos anys contra els vàndals silingis a la Bètica, i contra els 
alans a la Cartaginense i a la Lusitània.
L’any 418 la  situació  canvià  en entrar  en vigor  un nou 
tractat entre Vàlia i Constanci que menà a la suspensió de 
les operacions militars godes a Hispània, i a l’establiment 
definitiu de la gent visigoda a les planes d’Aquitània. Des 
d’aleshores, després de quaranta anys de vida nòmada, en 
quedar en possessió d’un ric territori que es convertiria 
en el regne de Tolosa dependent de l’Imperi, els visigots 
passaren a ésser un element d’ordre, de pau i de seguretat 
dins l’Estat imperial159.

158 Abadal, Del reino de Tolosa, 20.
159 Ibid., 33 ss.
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Teodoric  I  (418-451)  fou  relativament  lleial  a  aquest 
pacte, i, a causa d’això, Tàrraco gaudí de cinquanta anys 
de  pau,  veritable  oasi  enmig  de  la  tan  gran  tempesta 
provocada per constants moviments humans.

La inestabilitat social
Per posar en relleu alguns aspectes de la subversió social 
que s’estengué entre l’element indígena i una bona part 
de  la  societat  romana  provincial,  ens  referirem  a  la 
revolta dels bagaudes, que afectà de ple les comarques de 
la vall de l’Ebre, tan vinculades a Tàrraco
Reberen  el  nom  de  bagaudes  els  camperols  que, 
exasperats  per  les  exaccions  que  els  imposava 
l’administració  imperial,  es  revoltaren  contra  les 
autoritats romanes. Els focus més forts de la revolta foren 
la vall de l’Ebre i, a l’altra banda del Pirineu, el mitjorn de 
la Gal·lia; però amb menys intensitat es propaga també 
per diverses comarques catalanes.
El monjo Salvià, de Lerins, en De gubernatione Dei, dóna 
bona informació sobre els descontents que amb el nom de 
bagaudes  s’aprestaren  a  lluitar  contra  l’ordre  social  i 
polític  de  la  Gàl·lia  i  de  la  Tarraconense,  en  vies  de 
descomposició. Diu: "Molts hispans i no pocs gals, i, en 
una paraula, tots els que Roma aparta del seu costat amb 
les seves maldats, mentre d’una part avorreixen el domini 
dels  bàrbars,  de  l’altra  es  veuen  en  la  necessitat  de 
confondre’s amb ells. Em refereixo a tants d’infeliços als 
quals  els  governadors  i  jutges  han  pres  els  béns,  la 
llibertat  i  les  vides,  i  els  han  obligats  forçosament  a 
prendre l’odiós nom de bagauda, en lloc del de romà que 
abans  tenien."160 "Molts  romans es  passen  als  gots,  als 

160 Salvià, De gobernatione Dei (ed. Baluze), V. 108.
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bagaudes  o  als  altres  bàrbars,  que  dominen  moltes 
contrades,  i  en  veritat  no  tenen  per  què  penedir-se 
d’aquest  canvi,  puix  que més s’estimen de viure  lliures 
sota una aparença d’esclavitud que no pas d’ésser esclaus 
sota una aparença de llibertat"161. 
La  primera  campanya  contra  els  bagaudes  tingué  lloc 
l’any  441.  L’any  449  una  altra  expedició  formada  per 
romans i sueus federats, sota la direcció del general romà 
Basili, s’encarà als bagaudes i, malgrat no haver reeixit a 
dominar la revolta, aconseguí de reduir a Tarassona un 
important grup dirigit pel bisbe de Lleó, que resultà mort 
en la lluita, retre la ciutat de Lleida i devastar la regió de 
Saragossa.
La rebel·lió fou definitivament sufocada l’any 454 després 
de posar en vigor el tractat de federació romano-visigoda 
que  obligà  el  rei  Teodoric  II  a  enviar  forces  a  la 
Tarraconense162.
L’amplitud  i  la  duresa de  la  rebel·lió  diuen ben clar  la 
seva  importància.  El  text  de  Salvià  es  refereix 
especialment als petits  propietaris  rurals  víctimes de la 
concepció  latifundista  de  l’administració  oficial;  però 
possiblement  també  engrossiren  les  files  bagaudes 
emigrats dels decadents nuclis urbans -com, per exemple, 
Tarraco-,  enquadrats  en  els  grups  socials  inferiors,  la 
subsistència dels quals era cada dia més compromesa.
De tota manera, al segle V les ciutats ja no intervenien 
decisivament en les lluites polítiques i socials, el pes de 
les  quals  s’havia  desplaçat  al  camp.  Per  això  podríem 
acceptar que Tàrraco intervingué poc en aquestes lluites, 
malgrat  que  afectaren,  amb  tota  seguretat,  la  seva 

161 Abadal, Del reino de Tolosa, 36.
162 Ibid., 41.
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comarca.  En  tot  cas,  la  capital  de  la  Tarraconense 
representava,  en  el  sistema  administratiu  romà,  un 
reducte fortificat, residència de les autoritats provincials i 
d’unes  forces  militars  que  maldaven  per  imposar  un 
ordre, baldament fos a precari.

Els canvis en l'administració provincial
En temps de Caracal·la foren creades a Hispània noves 
províncies  a  costa  de  la  Tarraconense:  Gallaecia, 
Carthaginensis  i  Balearica.  D’aquesta  manera,  Tàrraco 
quedà com a capital d’una província, que conservà el nom 
de Tarraconense, reduïda a Catalunya, una part del País 
Valencià,  Aragó,  Navarra,  Bascònia  i  les  actuals 
províncies de Santander, Logronyo i Burgos.
Més tard, en el regnat de Constantí, desaparegueren els 
convents jurídics, i les províncies per a l’administració de 
justícia  es  dividiren  en  districtes  i  ciutats.  Per  efectes 
administratius  el  nom  de  ciutat  fou  aplicat  a 
demarcacions  que  tenien  un  nucli  urbà  i  un  territori 
constituït per diversos termes o "pagi".
S’establiren dues classes de províncies: les presidencials, 
que tenien al  capdavant  un president ("presides"),  i  les 
consulars, comandades per un governador amb categoria 
de cònsol. La Tarraconense era presidencial.
Finalment  direm  que  les  funcions  civils  i  militars  dels 
presidents  i  governadors  de  les  províncies  foren 
separades.  Aleshores  aparegueren  els  "duces",  les 
funcions dels quals eren exclusivament militars.
Aquests canvis administratius imposats per l’evolució de 
l’Imperi es produïren ensems amb d’altres que afectaren 
més directament els nuclis urbans, ja al·ludits en iniciar 
aquest  capítol.  Remarcarem de nou el  més significatiu, 
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l’establiment de la responsabilitat personal dels curials en 
els  repartiments  i  recaptacions  d’impostos,  per  les 
repercussions  socials  que  tingué.  S’esdevingué  que  els 
responsables,  part  integrant  de les classes acomodades, 
per  afavorir-se  ells  mateixos,  feren  recaure  el  pes  dels 
impostos  sobre  les  classes  modestes.  Al  segle  IV,  per 
tallar aquesta mena d’abusos, hom creà un nou magistrat 
municipal  anomenat  defensor  de  la  ciutat  ("defensor 
civitatis,  plebis  vel  loci"),  la  missió  del  qual  era  de 
defensar la plebs i els curials dels jutges i oficials públics.

Les revoltes militars
L’entrada d’elevats contingents provincials i de bàrbars a 
l’exèrcit,  l’havia  transformat,  de  manera  que  no 
conservava res d’aquella missió romanitzadora que havia 
tingut  en els  segles  d’expansió  i  esplendor de  l’Imperi, 
quan era format essencialment per ciutadans romans. Per 
aquesta  causa  les  lluites  constants  entre  els  diversos 
exèrcits romans capitanejats per aspirants a emperador o 
a  governador  d’una  vasta  província,  alhora  que 
contribuïen  a  debilitar  les  febles  estructures  imperials, 
posaven extenses regions en contacte amb nous elements 
barbaritzants.
No coneixem cap revolta militar que tingués per escenari 
Tàrraco;  però sembla que Constant,  el  fill  de Constantí 
proclamat emperador d’Occident, després d’ésser vençut 
a  la  Gàl·lia  per  un  dels  seus  lloctinents  que  s’havia 
revoltat contra ell, fou mort quan intentava de refugiar-se 
a Hispània l’any 350, i el cadàver possiblement fou portat 
i  enterrat  a  la  vil·la  romana  de  Centcelles,  a  cinc 
quilometres de Tàrraco163.

163 Schlunk-Hauschild, Centcelles, 67.
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La interrupció de les vies comercials
Al  segle  III,  enmig  de  la  crisi  econòmica,  el  tràfic 
comercial  retrocedeix  progressivament  a  causa  de  la 
reaparició  del  bandidatge  i  de  la  pirateria,  de  les 
invasions,  de  les  bandes  de  desertors,  de  les  requises 
violentes  de  l’exèrcit,  de  l’escassesa  de  material  de 
transport, de les guerres civils, etc.
Arriba un moment que les vies de comunicació queden 
interceptades, i les ciutats, aïllades, coneixen la carestia i, 
en certs moments, la fam.
Per bé que desconeixem com aquesta minva del comerç 
afectà Tàrraco, hem de suposar que fou una de les causes 
de  la  seva  decadència.  Coincidí  amb  les  primeres 
invasions i amb els canvis socials que tant perjudicaren la 
burgesia.  Per l’aspecte que presenta la conjuntura,  hem 
de suposar que els efectes de la invasió del 260 i de la que 
suposem que ocorregué entre el  270 i  el  280, no foren 
reparats.
Amb tot, sembla que al segle IV hi hagué un respir. Les 
províncies  d’Orient  passen  per  un  bon  moment,  que 
coincideix  amb  la  reobertura  de  les  rutes  comercials 
mediterrànies,  i  la  conjuntura  és  aprofitada  per  les 
províncies occidentals.  Mercaders  siris  i  egipcis  arriben 
novament fins a la nostra ciutat, i, amb ells, com veurem, 
noves manifestacions d’art.  Fins i  tot les rutes italianes 
s’obren de nou al comerç.
Aquesta revifalla de l’economia tarragonina s’allargà fins 
al segle V, i enllaçà amb aquells cinquanta anys de pau 
que visqué la ciutat gràcies a la bona disposició del visigot 
Teodoric I.
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Efectes de la crisi

Aparició d'influències artístiques 
provincials
La  desaparició  de  les  forces  romanitzadores  permet 
l’aparició de manifestacions locals d’art. Per altra part, el 
ressorgiment  de  les  províncies  orientals  després  de  la 
crisi del segle III, i la reobertura de les rutes comercials 
en  aquesta  direcció,  a  través  dels  ports  nord-africans, 
creen unes relacions bastant intenses entre les províncies 
hispàniques Tarraconense i Cartaginense, les illes Balears 
i les províncies nord-africanes. Arriben a formar una zona 
amb  manifestacions  artístiques  de  caràcter  propi,  amb 
formes  d’origen  oriental,  concretament  siríaques.  La 
regió  africana  devia  haver  actuat  de  transmissora  de 
formes  i  doctrines  orientals  fins  a  les  províncies 
mediterrànies més occidentals.
Disposem  de  testimonis  arqueològics  i  lingüístics  que 
permeten  determinar  aquestes  influències  a  Tàrraco164. 
Oferim els  més importants  i  les  interpretacions  de què 
han estat objecte per part dels arqueòlegs i els lingüistes.
L’afinitat de l’evolució cultural llatina de l’Àfrica del Nord 
amb  la  província  Tarraconense,  i  concretament  amb 
Tàrraco, es manifesta des del segle III en el conreu de la 
poesia, amb l’ús d’una forma mètrica que havia canviat el 
valor  quantitatiu  del  clàssic  hexàmetre  llatí  per  una 
d’intensitat  sil·làbica.  Aquest  nou  tipus  que  creava  el 
modern  vers  ritmat  representa  una  decadència  en  el 
coneixement del llatí clàssic i aparegué simultàniament a 
l’Àfrica del Nord, a les Balears i a la Tarraconense. Amb 

164 Palol, Tarraco hispanovisigoda, 16 ss.
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tot, no podem descartar que la corrupció simultània del 
llatí clàssic a les tres províncies fos una coincidència, per 
bé que remarcable165.
En  la  interpretació  dels  testimonis  arqueològics 
començarem per  les  plantes  basilicals.  La característica 
comuna a  totes les  de la  Tarraconense i  de les  Balears 
conegudes  és  la  forma  absidal,  planta  enterament 
africana i siríaca. Generalment pertanyen a esglésies de 
tres naus l’absis de les quals, de forma circular, en lloc de 
sobresortir a l’exterior, com a Roma, està inscrit  en un 
rectangle  i  té  als  seus  costats  dues  dependències  que 
formen amb ell una recta exterior al dors de l’església166. 
Malgrat que la basílica de Sant Fructuós, de Tarragona, 
no s’adapta ben bé a aquestes normes, per tal com és de 
planta de tres naus amb absis central extern, presenta a 
cada  un  dels  costats  una  gran  sagristia  o  "martyria" 
rectangular, a semblança de les esglésies de Síria167.
Un  altre  element  d’influència  africana  de  que  tenim 
magnífics  exemplars  a  Tarragona,  són  els  mosaics 
apareguts a la necròpolis de Sant Fructuós. S’admet que 
la moda del paviment sepulcral en mosaic fou originària 
de  les  províncies  de  l’Àfrica  del  Nord.  A  través  de  les 
Balears,  els  tipus  africans  foren  adoptats  a  la 
Tarraconense,  amb  més  o  menys  de  puresa.  Els  de 
Tàrraco,  per  exemple,  presenten  influències  classicistes 
de consideració, però els temes són de concepció i de gust 
africans. Així, el mosaic mal anomenat del Bon Pastor, en 
què apareix la imatge del difunt de cos sencer en forma 
d’orant,  amb  les  mans  esteses,  denota  la  influència 
africana  en  el  tema  dels  coloms;  la  lauda  dedicada  a 

165 Mariné, Epitafio, 123.
166 Palol, op. cit., 26.
167 Ibid., 28.
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Optimus  constitueix  un  bell  exemple  de  com  es 
conservaven  pures  les  tradicions  romanes  entre  els 
artistes tarragonins dels segles IV i V, malgrat que el tema 
de la composició sigui originari de l’Àfrica; finalment, el 
mosaic dedicat a Ampelius el motiu ornamental del qual 
és  format  per  l’Agnus  Dei  acompanyat  d’una  cràtera, 
també té prototipus africans168.
Altres testimonis vénen a reforçar la creença que al segle 
IV les rutes marítimes que unien Tarraco amb els ports 
de l’Àfrica i de la Mediterrània oriental estaven obertes al 
comerç. Aquell Nèctaris, egipci talita del lloc de Pitermon, 
que tancà els ulls per darrera vegada a Tàrraco, conegut 
pel  seu  epitafi  escrit  en  grec,  i  aquell  altre,  anomenat 
Kyzikos,  jueu  d’origen  grec  a  qui  dedicaren  els  últims 
elogis en una inscripció bilingüe,  grega i  judaica169,  són 
dos  exemples  que  demostren  l’existència  d’africans  i 
orientals a la nostra ciutat, i inclinen a pensar si devien 
formar  part  de  colònies,  o,  en  el  cas  del  jueu,  d’una 
comunitat, formades per emigrats de les regions orientals 
o africanes del Mediterrani.
Aquesta suposició esdevé significativa en comprovar els 
arqueòlegs  l’existència  d’una  escola  local  d’artesans 
escultors,  a  partir  de  mitjan  segle  IV,  fortament 
influenciada pels gustos nord-africans. El sarcòfag de les 
Dues Orants pertany a aquesta escola. Doncs bé: després 
d’estudiar les obres d’aquests artesans escultors, Schlunk 
arriba  a  sospitar  que  a  la  segona  meitat  del  segle  IV 
artesans  de  Cartago  treballaven  a  Tàrraco  o  per  a 
Tàrraco170.

168 Ibid., 35.
169 Millàs, Inscripción judaica, 3-10; Sánchez Real,  Noticiario, fasc. 37-40, 
pàgs. 425 ss.
170 Schlunk, Taller de sarcófagos, 67-97.
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La persistència de les rutes comercials de la Gàl·lia amb 
moviment més o menys actiu, és visible fins al segle IV, 
per la continuïtat cronològica que s’observa en la "terra 
sigillata" trobada a Tàrraco, que comprèn formes de tota 
mena del segle I al IV. Les relacions amb Roma queden 
confirmades amb la presència de l’art oficial fins al segle 
V;  però  en  el  procés  de  desintegració  de  l’Imperi, 
aquestes relacions cada vegada es fan més dificultoses i 
són  més  febles,  de  manera  que  la  producció  d’artistes 
romans arribada a  Tàrraco  esdevé insuficient  per  a  les 
necessitats de la societat romanitzada de la ciutat i de les 
comarques properes. Llavors sorgeixen els artistes locals, 
que executen un art d’imitació de l’oficial i augmenten en 
importància  tot  d’una  que  el  trànsit  per  les  rutes  que 
uneixen  la  metròpolis  i  la  província  augmenta  en 
dificultats.  Finalment, quan devers el segle V cessen en 
absolut  les  exportacions  romanes,  els  obradors  locals 
arriben a llur apogeu.
Podem contemplar  un exemple notable  d’aquest  procés 
en  els  sarcòfags  paleocristians  que  es  conserven  a 
Tàrraco,  especialment en els del segle V, producte d’un 
obrador local, el més important dels coneguts a Hispània, 
malgrat  que  la  seva  producció  sigui  de  qualitats 
artístiques inferiors a la dels obradors romans. Són obra 
d’artistes  tarragonins  els  sarcòfags  estrigilats  de  la 
necròpolis de Sant Fructuós, que presenten al centre del 
costat  davanter  una  cartel·la  destinada  a  la  inscripció 
funerària, als seus extrems unes figures, i, en els camps 
que queden entre ambdós elements, uns estrígils com a 
ornament. Schlunk els data entre el 410 i el 430171.

171 Ibid. Es refereix als sarcòfags núms. 42, 449, 58 i 425 i fragments 427,  
444 de la necròpolis de Sant Fructuós.

148



Els  arqueòlegs  també  observen  en  les  manifestacions 
artístiques  de  Tàrraco  del  segle  V  influències  nord-
italianes que acaben per substituir les de la metròpolis172. 
S’hi  veuen  en  sarcòfags  com  en  el  de  Leucadius, 
"primicerius  domesticorum",  i  en  alguns  elements 
decoratius procedents de la necròpolis de Sant Fructuós, 
que tenen notables semblances amb els de l’església de 
l’Esperit  Sant,  de  Ravenna173.  Per  explicar  aquesta 
influència, Schlunk ha suggerit la possibilitat que els alts 
funcionaris  establerts  a  Tàrraco  estiguessin  relacionats, 
per lligams familiars o d’origen, amb els de la regió nord-
italiana.  En tot  cas  és  ben factible  que a  Tàrraco l’alta 
societat provincial fos la continuadora, per tradició de la 
cultura romana174.

La vil·la Romana de Centcelles
Al marge de les manifestacions tarragonines d’art local de 
l’època  del  Baix  Imperi  i  de  les  influències  que  s’hi 
observen, apareix l’extraordinari mausoleu de Centcelles, 
estudiat  recentment  pels  alemanys  Schlunk  i 
Hauschild175.
Centcelles  és  un  lloc  situat  a  cinc  quilòmetres  de 
Tarragona, en direcció a l’interior, a l’est de Constantí i a 
uns 500 metres de la riba dreta del Francolí. Les restes 
visibles d’antigues edificacions s’estenen uns 90 metres 
de llargada en direcció est-oest, transversals al declivi del 
terreny.  Les  excavacions  practicades  per  Schlunk  i 
Hauschild  a  la  vora  d’aquestes  restes,  han  permès  de 
constatar  que  a  Centcelles  hi  hagué  una  gran  vil·la 

172 Schlunk, Taller de sarcófagos 67-97.
173 Palol, Tarraco hisparnovisigoda, 55.
174 Schlunk, Taller de sarcófagos, 86.
175  Sclunk i Hauschild, Centcelles.
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romana  potser  ja  en  el  segle  I  i  que  no  sabem  si  fou 
destruïda o s’enderrocà al segle III. Sobre aquesta antiga 
vil·la,  o  almenys  aprofitant  conscientment  alguns  dels 
seus  fonaments,  se’n  construí  una  altra  al  segle  IV.  A 
aquesta  pertanyen  les  restes  de  les  edificacions  avui 
visibles.
La part més ben conservada de la segona vil·la romana de 
Centcelles  és  un  massís  cúbic  coronat  per  un  cos 
octogonal que s’eleva uns 15’50 metres, l’interior del qual 
forma la cúpula d’una sala de planta circular fornida de 
quatre nínxols semicirculars i d’una cripta. Aquesta sala 
comunica  amb una altra  de  forma quadrolobulada  que 
possiblement també tenia cúpula.
La  cúpula,  que  ha  resistit  el  temps,  és  adornada  amb 
mosaics no massa ben conservats, disposats en tres frisos 
horitzontals. A l’inferior mostra una cacera, al del centre 
escenes de l’Antic i del Nou Testament, i al superior les 
quatre estacions, que alternen amb figures entronitzades. 
Al zenit de la cúpula el mosaic gairebé ha desaparegut i 
només es veuen les restes de dos caps. A la part inferior 
dels mosaics hi ha vestigis de pintures.
Altrament aquests mosaics són de gran riquesa, tant de 
colorit com de materials; alguns d’ells, com les tessel·les 
d’or, és probable que siguin d’importació. Si a això afegim 
que no tenen cap element de comparació a la Península 
Ibèrica  -inclosa  la  mateixa  Tàrraco-,  pot  conjecturar-se 
que foren construïts per un grup d’artistes forasters per 
encàrrec de personatges importants176.
Els  temes tractats  en els  mosaics permeten de datar  el 
monument.  En  efecte,  els  de  la  cacera  són  de  l’època 
tetràrquica,  evolucionats  i  transformats;  els  bíblics 

176 Ibid., 65.
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presenten  paral·lelisme  amb  pintures  del  període 
constantinià tardà; i la figura de la Primavera de la zona 
superior  és  comparable  a  les  pintures  de  l’època 
constantiniana que decoren els sostres del Palau Imperial 
de  Trèveris177.  Així,  doncs,  situen  la  construcció  del 
mausoleu de Centcelles cap a la meitat del segle IV.
La tècnica de construcció de la cúpula revela l’existència 
d’un model oriental, la qual cosa la posa com una mostra 
molt  primerenca  d’aquesta  tècnica  de  construcció  a 
Occident178.  Per  altra  banda  sorprèn,  per  la  seva 
singularitat, que en el segle IV es construís en el centre 
d’una edificació - perquè tots els indicis confirmen que el 
mausoleu dels mosaics presidia la vil·la romana del segle 
IV de Centcelles  -  una cambra sepulcral  cristiana per a 
una  sola  persona179.  Podríem  pensar  que  aquesta 
singularitat fos d’inspiració local, per bé que això costa de 
creure si observem la quantitat d’elements forasters que 
intervingueren en la construcció.
Centcelles  és  una  mostra  important  de  l’art  de  l’època 
romana tardana. El fet que l’estructura de la seva cúpula 
presenti influències orientals primerenques, que els seus 
temes cristians siguin els primers que coneixem tractats 
en  mosaic,  que  artistes  i  materials  haguessin  vingut 
d’altres  províncies  per  decorar-lo,  que  fos  destinat 
exclusivament a una sola persona, confirma la suposició 
que el mausoleu fou construït per a un personatge molt 
rellevant. Schlunk opina que es tracta de Constant, el fill 
de Constantí, mort, com hem dit, l’any 350180.

177 Ibid., 64.
178 Ibid., 62.
179 Ibid., 61.
180 Ibid., 67.
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Si la suposició de l’arqueòleg alemany es confirmés, ens 
trobaríem  amb  el  problema  de  per  què  Constant  fou 
portat i enterrat a Centcelles, prop de Tàrraco i tocant al 
monticle on es troba el poblat de Constantí. Sobretot, si 
Constant fou mort a la Gàl·lia o al Pirineu, cal pensar en 
l’existència de raons molt poderoses que justifiquessin el 
trasllat  del  seu cadàver  a tanta distància.  Tant  si  foren 
raons de tipus familiar o de tipus religiós, el fet lligaria la 
nostra  ciutat  amb  un  emperador  cristià  de  la  nissaga 
constantiniana.

La contracció demogràfica
Les invasions del segle III coincideixen amb un moment 
en  què  la  burgesia  urbana,  esperonada  per  la  crisi,  la 
inflació  monetària  i  les  innovacions  socials,  determina 
d’assegurar els seus recursos amb la compra d’hisendes 
rurals. Doncs bé: la coincidència ens inclina a creure que 
la burgesia de Tàrraco no tingué interès a esmerçar els 
seus capitals en la reparació dels estralls que els invasors 
causaren als suburbis de la ciutat. Elements dels edificis 
derruïts,  els  trobem  a  la  necròpolis  de  Sant  Fructuós 
aprofitats com a material de reble.
Hernández Sanahuja  ja  havia  observat que a  partir  del 
regnat  de  Constantí  el  Gran  (306-337)  no  es  troba  a 
Tàrraco  cap  làpida  dedicada  als  emperadors181.  Això 
coincideix  amb  el  fet  que  a  les  construccions  de  la 
necròpolis  de  Sant  Fructuós  s’usen  els  materials  més 
pobres,  i  tot  plegat  assenyala  una  gran  depressió 
econòmica. A la vegada, els textos ja no parlen de Tàrraco 
com  d’una  ciutat  florent,  sinó  com  a  reducte  militar, 
sobretot després de la gran destrucció que hem datat pels 
volts  del  360.  Per  exemple:  quan Idaci  es  refereix  a  la 
181 Hernández, Historia de Tarragona, V, 80.
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retirada de les forces romanes i visigodes comandades pel 
mestre de milícies imperial Castí, després d’una derrota 
soferta  a  les  mans  dels  vàndals,  diu:  "Ad  Tarraconam 
victus affugit"182, i no cal forçar gaire la imaginació per a 
entendre que les malmeses forces de Castí es refugiaren a 
Tàrraco  per  tal  com  era  un  lloc  segur,  en  bones 
condicions per a acollir-hi unitats militars, pel fet d’ésser 
una  plaça  forta.  Altrament,  com  veurem,  la  idea  de 
fortalesa militar és la que domina en tots els escriptors 
del Baix Imperi que donen alguna notícia de Tàrraco.
Tots  aquests  signes,  per  bé  que  no  massa  explícits, 
decanten a creure que la contracció demogràfica fou, a la 
nostra  ciutat  un  procés  evolutiu  que  s’allargà  des  de 
mitjan segle III fins a la seva fi.  No sabem quin fou el 
mecanisme d’aquesta contracció, però Serra i Vilaró, en 
encarar-se  amb  el  nombre  d’enterraments  de  la 
necròpolis de Sant Fructuós suposà que entre el 400 i el 
476 la població de Tàrraco havia d’ésser molt reduïda183.

Expansió del cristianisme

Els màrtirs sant Fructuós, Auguri i Eulogi
L’any 257 els emperadors Valerià i Gal·liè ordenaren una 
persecució  contra  els  cristians,  dirigida  especialment 
envers els directors de la nova religió. Víctimes d’aquesta 
persecució foren el bisbe de Tàrraco, Fructuós, i els seus 
diaques Auguri i Eulogi condemnats a morir a la foguera 
pel cònsol Emilià,  el  dia 21 de gener de l’expressat any 
257.  Les actes  del martiri,  l’autenticitat  de les  quals  ha 

182 Flórez, Esp. sagr., XXIV, 99.
183 Serra i Vilaró, Fructuós, Auguri, 91.
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estat  confirmada  pel  poeta  Prudenci  i  demostrada  per 
Serra i  Vilaró,  expliquen, amb tota mena de detalls,  els 
fets que tingueren per escenari l’amfiteatre de Tàrraco184.
Històricament,  el  martiri  d’aquests  barons  glorificats 
representa la  primera notícia  certa  d’un acte  relacionat 
amb la presència del cristianisme a Tàrraco.  Però, ¿fou 
sant Fructuós el primer bisbe de Tàrraco? Serra i Vilaró, 
que ha estudiat a fons el tema, opina que no, i que és més 
lògic  de  pensar  que  és  tan  sols  "el  primer  bisbe  de 
Tarragona  la  memòria  del  qual  és  pervinguda  fins  a 
nosaltres"185. En canvi, el mateix autor posa en dubte que 
la seva pàtria fos la ciutat on rebé el martiri186.
La  sort  volgué  que  l’any  1927,  en  ésser  construïda  la 
Fàbrica de Tabacs prop del riu Francolí, hom topés amb 
una necròpolis paleocristiana estesa entorn d’una basílica 
dedicada  als  sants  màrtirs;  però  resulta  que  aquesta 
necròpolis  no és anterior  al  segle IV.  Fóra versemblant 
que,  cap  al  300  un  sector  social  de  Tarraco  hagués 
adquirit  el  costum d’enterrar  a  la  zona ocupada per  la 
necròpolis, i que després de l’Edicte de Milà (any 313) ho 
fes  amb  preferència  la  comunitat  cristiana,  que  hi 
venerava  les  relíquies  dels  màrtirs187;  però  una 
interpretació  diferent  dels  testimonis  arqueològics  fa 
creure  a  Schlunk  que  els  enterraments  cristians  a  la 
necròpolis  no  començaren  fins  a  la  segona  meitat  del 
segle IV188. La primera d’aquestes hipòtesis permetria de 
creure que els tres sants fossin enterrats prop d’una via 
entre  altres  enterraments  pagans,  i  que  més  tard,  en 

184 Ibid., 20-39.
185 Ibid., 22.
186 Ibid., 22.
187 Ibid., 22.
188 Schlunk, Taller de sarcófogos, núms. 83-84, 67-97.
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temps més segurs, la tomba esdevingués un gran centre 
de  pietat  i  de  culte189.  La  segona  hipòtesi  obre 
l’interrogant  de  si  els  sants  foren  enterrats, 
primitivament,  en  un  altre  lloc,  per  tal  com  és 
inexplicable que els cristians tardessin gairebé cent anys 
a decidir-se a enterrar llurs cadàvers al costat dels sants.
Si aquesta qüestió, que ens aclariria alguns aspectes de 
l’evolució del cristianisme a Tàrraco és confusa, no hi ha 
cap dubte que a mitjan segle IV, a l’àrea de la necròpolis 
cristiana fou construïda una basílica dedicada a Fructuós, 
Auguri  i  Eulogi.  Ara  bé:  aquest  fet  no  té  les 
característiques  d’una  realització  ocasional;  més  aviat 
sembla  formar  part  d’un  ambient  general  favorable  a 
l’exaltació del culte als sants màrtirs, que s’estengué per 
tot el món occidental. Recordem que des de l’any 416 fins 
al 688, vuit bisbes portaren ei nom de Fructuós, i, com 
diu  Serra  i  Vilaró,  "si  només  de  bisbes  ens  és  arribat 
aquest nombre, de temps tan llunyans, ja es pot suposar 
com  estaria  propagat  entre  els  fidels"190;  altrament, 
Prudenci, nat l’any 348, en els seus himnes quart i sisè 
parla dels màrtirs amb un elogi tan gran, que els col·loca 
entre  els  més  ínclits  i  gloriosos  d’Occident191;  però  la 
prova més significativa de la gran rapidesa amb què es 
propagà el culte dels màrtirs tarragonins és que al segle 
IV  ja  els  dedicaven  basíliques  a  l’Àfrica  del  Nord192. 
Remarquem  alhora,  el  valor  que  té  aquesta  observació 
per a reforçar el que hem explicat referent a les relacions 
sostingudes, en el temps del Baix Imperi, entre Tàrraco i 
les províncies nord-africanes.

189 Serra i Vilaró, Fructuós, Auguri, 52.
190 Ibid., 207.
191 Ibid., 207.
192 Ibid., 75 s.
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Tàrraco, seu de l'església metropolitana 
de la Tarraconense
Després de sant Fructuós passa més d’un segle abans no 
ens arribi el nom d’un nou bisbe de l’Església de Tàrraco. 
La notícia és de l’any 384, i ens posa en contacte amb el 
bisbe  Himeri,  a  causa  d’un  afer  que  assenyala  la 
preponderància de l’Església tarragonina sobre les altres 
de la província. És aquest: l’any 384, darrer del papat de 
sant Damas, el bisbe Himeri consultà al pontífex quina 
posició  havia  d’adoptar  en  relació  amb  algunes 
modificacions, tant en l’aplicació d’algun sagrament, com 
en  la  disciplina  del  clericat,  introduïdes  per  l’Església 
romana. Sant Cirici, successor de sant Damas, li aclarí els 
dubtes  i  li  manà  que  comuniqués  les  resolucions 
pontifícies  als  bisbes  de  la  seva  província  i  als  de  la 
Cartaginense, de la Bètica, de la Lusitània i de la Galaica. 
Doncs bé; com ja féu notar el pare Flórez, la forma en què 
és  redactat  el  document  posa  en  evidència  el  caràcter 
metropolità  que  tenia  l’Església  de  Tàrraco.  És  el  seu 
prelat qui, en nom de la província, consulta el papa, i qui 
rep d’aquest la decretal perquè, en nom seu, la comuniqui 
als prelats de totes les províncies hispàniques193.
Per una altra decretal de l’any 465 coneixem un nou bisbe 
tarragoní,  Ascani.  I  de  nou  queda  confirmada  la  seva 
autoritat  metropolitana.  Aquesta  vegada  es  tractava  de 
reduir un cas de cismatisme promogut per Silvà, bisbe de 
Calahorra, que s’havia excedit en l’elecció de bisbes en no 
comptar ni amb les necessitats  ni amb el consentiment 
dels feligresos; també era acusat d’usurpar l’autoritat del 
metropolità,  ja  que  tampoc  no  el  consultava  en  el 
nomenament  dels  bisbes.  D’altra  banda,  no  deixa  de 

193 Flórez, Esp, sagr., 35.
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sorprendre que el  bisbe Ascani,  home de confiança del 
papa  en  el  cas  de  Silvà,  fes  ús  de  la  seva  autoritat 
metropolitana per a atorgar  al  bisbe d’Egara,  Irineu,  el 
bisbat de Barcelona, malgrat l’oposició del papa194.

L’Església Mare
L’Edicte de Milà assenyala el triomf del cristianisme, però 
no el triomf definitiu. A la mort de Constantí (any 337) el 
paganisme encara conservava sòlides posicions entre les 
altes classes de la societat romana i, especialment, entre 
l’exèrcit. Podem dir que el cop de gràcia al paganisme no 
fou donat fins l’any 392 per Teodosi, en promulgar una 
llei que prohibia el culte pagà en públic i privat i castigava 
severament els funcionaris negligents en l’aplicació de la 
llei.
Amb això  volem posar  en  relleu  que la  substitució  del 
paganisme  pel  cristianisme  com  a  religió  de  l’Estat  ve 
determinada per un procés llarg; a la qual cosa hauríem 
d’afegir  que,  a les províncies l’adopció de la nova regió 
depenia  dels  funcionaris  i  de  l’exèrcit.  Per  consegüent, 
resulta difícil de precisar quan fou instaurat a Tàrraco el 
cristianisme com a religió oficial.
A  nosaltres  no  ens  sembla  un  disbarat  de  relacionar 
l’expansió  del  culte  als  sants  màrtirs  tarragonins  i  la 
construcció de la basílica de la necròpolis paleocristiana 
amb  aquest  procés.  El  fet  té  importància  perquè,  com 
veurem  amb  detall  més  endavant,  originà  canvis  de 
consideració en l’estructura urbana de la nostra ciutat.
Els  cristians  necessitaven  un  temple  que  estigués  en 
consonància amb el paper d’Església metropolitana que 
irremissiblement  pertocava  d’exercir  a  Tàrraco.  La 

194 Ibid.; Caresmar, Primacía, I, 9-24.

157



destrucció del 360 pogué retardar el projecte, alhora que 
posava  en  evidència  la  conveniència  de  construir  el 
temple a l’interior del recinte emmurallat de la ciutat alta, 
l’única que havia quedat intacta després d’haver resistit 
l’escomesa dels bàrbars.  Altrament,  hom disposava dels 
elements  arquitectònics  dels  vells  temples  pagans  i 
d’altres edificis que els nous conceptes de vida imposats 
pel cristianisme feien inservibles.
Tot això entra en el camp de la hipòtesi, però l’infatigable 
arqueòleg  Serra  i  Vilaró  descobrí  darrera  la  catedral 
actual  restes  d’un  temple  que  anomena  "la  primitiva 
catedral  de  Tarragona",  i,  malgrat  no  haver-li  estat 
possible  de  fixar-ne  la  cronologia,  a  la  vista  d’alguns 
testimonis arqueològics apareguts dóna com a cosa certa 
que estava en ús "en temps paleocristians i visigòtics"195. 
Aquesta basílica,  construïda amb elements romans dels 
segles de la plenitud, sembla que pot identificar-se amb 
l’Església  Mare,  el  primer  temple  cristià  de  Tàrraco 
edificat per al culte metropolità.
Per  a  datar  l’Església  Mare  disposem  de  testimonis 
arqueològics i literaris que es complementen i assenyalen 
una mateixa època: els cinquanta anys compresos entre el 
375 i el 425. Entre els primers destaquen els resultats de 
les excavacions practicades el 1960 per Sánchez Real al 
claustre  de  la  Catedral.  En  un  nivell  estratigràfic  que 
correspon a l’últim quart del segle IV i al primer del V, 
aparegueren senyals d’una gran activitat constructora que 
l’excavador  no  dubta  a  relacionar  amb  l’edificació  de 
l’Església  Mare.  Els  segons  són  testimonis  utilitzables 
degudament  interpretats  per  autèntics  mètodes 
deductius,  com  és  fàcil  de  comprovar.  Quan  Euric 

195 Serra Vilaró, Santa Tecla, 90.
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substituí  la  dominació  romana  de  Tàrraco  per  la 
visigòtica era bisbe de la ciutat Joan (470-520). D’aquest 
bisbe ens ha arribat un epitafi  que ens recorda els seus 
dots personals, sense fer la més petita al·lusió a danys o 
trasbalsos soferts per la ciutat en el canvi de dominació. 
Per tant, hem de creure que no n’hi hagué -més endavant 
insistirem  sobre  aquest  aspecte  de  la  qüestió-,  però  la 
casualitat  ha  volgut  que  també  hagi  arribat  fins  a 
nosaltres l’epitafi del seu successor, el bisbe Sergi (520-
555),  que,  entre  altres  coses,  diu:  "qui  sacri  labentia 
restaurans  culmina  templi",  és  a  dir,  que  restaurà  la 
teulada  del  temple196.  Aleshores  cal  pensar  que  si  els 
visigots no causaren danys d’importància a la ciutat quan 
l’ocuparen, el bisbe Sergi restaurà la teulada del temple 
perquè  queia  de  vella;  i  en  aquest  cas,  ¿és  possible 
d’admetre  que  el  bisbe  Joan,  predecessor  de  Sergi, 
tingués  tan  abandonat  el  temple  fins  a  l’extrem  de  no 
preocupar-se de la restauració d’una part tan vital de la 
seva obra com és la teulada? Una resposta adequada a 
aquesta pregunta, la tindríem si admetíem l’existència de 
dos temples un de nou on se celebraven amb normalitat 
les cerimònies religioses, i un de vell, poc freqüentat, no 
necessari per al culte. Aleshores la negligència del bisbe 
Joan en relació amb el temple vell fóra comprensible197.
L’hàbil interpretació dels epitafis dels bisbes Joan i Sergi, 
que  devem  al  notable  arqueòleg  José  Sánchez  Real, 
donaria com a segura la utilització de l’Església Mare - el 
temple  nou -  abans  de  l’any  470.  Per  aquest  temps és 
possible que entorn de la nova basílica s’hi enterressin la 

196 Sánchez Real, Publicaciones, fascs. 26-28, pàgs. 215-19 (comentari a La 
necrópolis de San Fructuoso).
197 Ibid., fascs. 51-52, pàgs. 131-35 (comentari a Excavación del Anfiteatro 
romano de Tarragona de S. Ventura).
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majoria  de  cristians  la  qual  cosa  explicaria 
l’abandonament  progressiu  de  la  basílica  de  Sant 
Fructuós, fenomen observat pel seu descobridor Serra i 
Vilaró,  malgrat  que  hi  continuessin  enterrades  les 
relíquies dels sants màrtirs198. Altrament, cal pensar que a 
mitjan  segle  V la  necròpolis  de  Sant  Fructuós  quedava 
molt allunyada de la ciutat, reduïda a la seva part alta, i, 
per consegüent, resultava molt més còmode de sepultar 
els cadàvers a les proximitats de la nova basílica situada a 
l’interior del recinte urbà.

Fi de la dominació romana

La  intervenció  dels  visigots  del  regne  de  Tolosa  en  els 
afers  polítics  de  l’Imperi  progressà  cada  dia  més, 
emparada  per  la  feblesa  de  l’autoritat  imperial.  A  la 
primeria, les relacions entre l’Imperi i el regne visigòtic 
vénen  determinades  per  un  esperit  de  cooperació  en 
virtut  del  qual,  arribat  el  cas,  el  rei  visigot  procurarà 
d’ajudar  un romà amic  seu a  proclamar-se  emperador; 
però aquestes intervencions de caràcter intern, civil, en la 
política  imperial,  sovintejaven  cada  vegada  més  i 
acabaren per atorgar als reis visigòtics unes atribucions 
d’autèntics sobirans. Es creien en el dret d’intervenir en 
el  nomenament  de  l’emperador  romà  i  s’atribuïen  la 
facultat d’acceptar o de rebutjar els candidats proclamats 
sense  llur  intervenció.  De  tota  manera,  sempre 
aprofitaven l’avinentesa per a obtenir guanys d’autoritat i 
d’expansió territorial.

198 Serra i Vilaró, Fructuós, Auguri, 87-91.
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L’expansió visigòtica a Hispània és un producte d’aquesta 
especulació  política.  Després  dels  contactes  ja 
assenyalats,  Teodoric  II,  l’any  456,  a  instàncies  dels 
romans  hagué  d’intervenir  a  la  Tarraconense  per 
combatre  els  sueus  i  llur  rei  Requiari,  que  l’havien 
envaïda. La lluita entre sueus i visigots durà uns quants 
anys,  però  aquest  fet  marca  l’establiment  de  població 
visigoda, per primera vegada, en terres castellanes.
En  temps  d’Euric  la  situació  originària  del  regne  de 
Tolosa  en  relació  amb  l’Imperi  havia  evolucionat  tant, 
que  ja  obrava  amb  completa  independència.  Aleshores 
Euric emprèn per compte propi, sense pactar prèviament 
amb  els  romans,  activitats  expansives  a  la  Gàl·lia  i  a 
Hispània;  les  primeres,  amb  l’excusa  d’oposar-se  al 
reconeixement de l’emperador Antemi, i les segones, amb 
la  d’ajudar  els  visigots  que  encara  lluitaven  contra  els 
sueus.  La  realitat  era  que  Euric,  convençut  de  la 
impotència  de  l’Imperi,  emprenia  la  conquesta  d’uns 
territoris per annexionar-los al seu reialme199.
Com remarca Abadal, les notícies que tenim de l’ocupació 
de  la  Tarraconense  per  Euric  són  escasses,  confuses  i 
d’interpretació  difícil.  Procedeixen  de  la  Historia 
gothorum de sant Isidor i  de la  Chronica gallica.  Sant 
Isidor diu que Euric, després de prendre Pamplona, envaí 
Saragossa i s’apoderà de tota la Hispània septentrional. 
La  noblesa  de  la  província  Tarraconense,  que  li  feia 
oposició, fou vençuda per l’exèrcit ocupador. La Chronica 
gallica diu  que  Gauteric,  comte  dels  gots,  entrà  a 
Hispània  per  Pamplona  i  s’apoderà  de  Saragossa  i  les 
ciutats  veïnes.  Heldefred,  unit  a  Vicenç,  duc  de  les 
Hispànies, després de prendre Tàrraco s’apoderà de les 

199 Abadal, Del reino de Tolosa, 50.
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ciutats  marítimes200.  Abadal  interpreta  aquests  textos 
així:  es  realitzaren dues operacions  paral·leles:  una per 
un exèrcit que entrà per Pamplona i ocupà la vall central 
de l’Ebre; i una altra per un grup de forces que entraren 
pel Rosselló i ocuparen la costa mediterrània. Cap de les 
dues  expedicions  no devia  ésser  conduida  pel  rei,  sinó 
pels  comtes Gauteric  i  Heldefred aquest  darrer  auxiliat 
pel duc romà Vicenç.
La cronologia d’aquesta penetració visigòtica a Hispània 
no ha estat ben determinada. Abans hom acceptava com a 
bo l’any 469201; però ara, després d’un millor estudi dels 
textos,  s’ha  modificat  lleugerament.  Abadal  creu  que 
s’esdevingué  entre  el  470  i  el  475202.  Vives  la  concreta 
entre els anys 475 i 476203.
Les forces del visigòtic Heldefred i del romà Vicenç, en 
ocupar Tàrraco, marquen la fi de la dominació romana a 
l’antiga colònia, capital de la província Tarraconense. El 
fet és de vital interès per a nosaltres i presenta problemes 
que no podem al·ludir sense fer-ne una exposició crítica.
Una  tradició  historiogràfica  recolzada  en  el  text  de  la 
Chronica  gallica,  sosté  que  els  visigots  d’Euric 
s’apoderaren de Tàrraco després de vèncer una heroica 

200 Text  de  sant  Isidor:  "qui  post  captam Pampilonam,  Caesaraugustam 
invadit,  totamque  Hispaniam  superiorem  obtinuit.  Tarraconensis  etiam 
provinciae  nobilitatem quae  ei  repugnaverat,  exercitus  inruptione  evertit" 
(Historia gothorum, A.M.,  Chronica minora, II, 280). Text de la  Chronica 
gallica:  "Gauterit,  comes  Gothorum,  Hispanias  per  Pampilonam, 
Caesaraugustam  et  vicinas  urbes  obtinuit.  Heldefredus,  quoque  cum 
Vicentio, Hispaniarum duce, obsessa Terracona, maritimas urbes obtinuit" 
(Chronica  minora I,  664,  651;  "Fontes"  IX,  99.  (Citacions  d’Abadal,  Del  
reino de Tolosa, 43 s.).
201 Hernández Sanahuja, Historia, V, 2ª part, V, 84.
202 Abadal, Del reino de Tolosa, 44.
203 Vives, Necrópolis romano-cristiana, 47-60.
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resistència, i la destruïren204. Hernández Sanahuja dedica 
pàgines  senceres  a  descriure  aquesta  destrucció  que 
resulta  gairebé  apocalíptica.  A  més  dels  textos,  aporta 
com  a  testimonis  a  favor  de  la  seva  explicació  una 
interpretació  adequada  del  gran  nombre  de 
descobriments  arqueològics  que  féu  a  la  zona  de  la 
Pedrera i pels voltants del Fòrum.
Avui  hom  dubta  que  Tàrraco  fos  arrasada,  malgrat 
admetre que la noblesa provincial romana aprofità la seva 
posició avantatjosa per a oposar resistència als visigots. 
Vegem  en  que  es  recolza  la  sospita  que  els  danys 
materials soferts per Tàrraco en aquest setge, si hi hagué 
setge, foren escassos.
Segons  els  textos,  qui  oposà  resistència  a  les  forces 
d’Euric  fou  la  noblesa  romana,  no  pas  la  població 
indígena exasperada per les càrregues de tota mena que 
aquella  li  imposava.  Coneixedor  de  la  situació,  el  rei 
visigot,  com a mesura política, posà l’exèrcit d’ocupació 
sota  la  direcció  d’un  romà  catòlic,  el  duc  Vicenç, 
personatge ben conegut per la noblesa tarragonina, puix 
que actuà a la Tarraconense en qualitat de "dux"205. Però, 
¿podem  parlar  d’una  resistència  efectiva  de  la  noblesa 
sense el suport de la població indígena?
Altrament,  la  Chronica  gallica parla  d’assetjar,  no  pas 
d’assolar. El pare Flórez ja remarcava la diferència entre 
ambdós conceptes:  "no diuen" -  els  textos -  "que Euric 
assolés  Tarragona,  sinó  que  havent-la  assetjada, 
Heldefred  i  Vicenç  s’apoderaren  de  totes  les  ciutats 
marítimes"206. Quant al text de sant Isidor, es refereix a la 
derrota  si  voleu  sagnant,  de  la  noblesa  de  la  província 

204 Pons d’Icart, Grandezas, XX, l l9; Pujades, Crònica, V, cap. 37.
205 Flórez. Esp. sagr.. XXIV 54 ss. 194.
206 Ibid.. 104.
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Tarraconense, però no esmenta saqueigs i destruccions. 
La ciutat de Tàrraco,  ni l’anomena. Aleshores, comenta 
Josep Vives, si Isidor en d’altres passatges de la mateixa 
Història,  relata  profanacions  de  tombes  de  sants  i 
destruccions de ciutats, ¿per què silencia la profanació de 
la tomba dels sants màrtirs de Tàrraco, Fructuós, Auguri i 
Eulogi,  i  la  destrucció  de  la  ciutat?  Per  que  s’ha 
d’identificar la noblesa de la província Tarraconense amb 
la de la ciutat de Tàrraco, si a la província hi havia d’altres 
ciutats importants com Saragossa i Pamplona?207

En el camp de l’arqueologia la interpretació d’Hernández 
Sanahuja  resulta  precipitada.  L’aparició  de  ruïnes 
romanes procedents d’una destrucció violenta, mesclades 
amb  objectes  visigòtics,  no  prova  pas  que  la  probable 
destrucció fos obra de les forces d’Heldefred i Vicenç. En 
tot cas testificaria una destrucció de la ciutat, o de part de 
la  ciutat,  en  els  segles  d’ocupació  visigòtica.  També  és 
contrària  a  la  idea  d’una  destrucció  l’epitafi  del  bisbe 
Joan (470-520), ja esmentat, perquè cal pensar que, si el 
setge  posat  pels  visigots  hagués  causat  danys  de 
consideració a la ciutat, n’hi hauria referències.
Assolada o no, la història de la centenària Colonia Iulia 
Urbs Triumphalis Tarraco acaba definitivament entre els 
anys 470 i 475, ocupada pels visigots. Fineix alhora que 
l’Imperi d’Occident (any 476), i la coincidència conté una 
lliçó: Tàrraco, primer nucli urbà bastit pels romans a la 
Península,  es  conservà  fidel  a  la  romanitat  fins  a  la 
desaparició  de  Roma  com  a  cap  del  més  gran  i 
extraordinari imperi occidental.

207 Vives, op. cit., 47-60.
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CAPÍTOL 7. LA CIUTAT ROMANA: 
TOPOGRAFIA URBANA

La versió tradicional i la seva 
evolució 

El plantejament de Pons d'Icart
Girem  la  vista  endarrere  i  situem-nos  a  quatre  segles 
abans del present: tot just el segle XVI entrava en el seu 
últim terç. Aleshores Tarragona era una petita ciutat de 
quatre mil cinc-cents habitants escassos, apinyats entom 
de  la  Catedral  i  el  castell  del  Patriarca,  voltada  per  la 
muralla de basament megalític que tenia els seus límits 
O. i SE., respectivament, a les portes de Sant Francesc i 
Santa  Clara.  Un  llenç  de  fortificació  moderna  unia 
ambdues  portes  per  l’actual  Rambla  Vella,  i  tancava  el 
burg tarragoní. 
Aquesta  petita  ciutat  i  els  seus  contorns  estaven 
materialment  saturats  de  pedres,  voltes,  elements 
ornamentals  i  objectes romans de tota mena; en ella,  i 
enmig de tants testimonis muts de l’antiga grandesa de 
Tàrraco, visqué i aprengué història Lluís Pons d’Icart, un 
humanista ple d’erudició i de seny que ens llegà una obra 
de  valor  inapreciable,  el  Libro  de  las  grandezas  de  
Tarragona, veritable tractat d’història tarragonina.
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Amb coneixements recollits  de textos clàssics i d’autors 
del  Renaixement,  s’esforçà  a  interpretar  els  testimonis 
arqueològics que tant abundaven i a aplicar els resultats 
en  un  assaig  de  reconstruir  la  topografia  urbana  de 
Tàrraco. En la seva feina l’home és ponderat - "en todo 
me pongo siempre a corrección de quien mejor que yo lo 
sabe y entiende"208 diu - , i, sobretot, extremament verídic 
i exacte quan descriu allo que té al seu abast.
A Pons d’Icart devem el coneixement del perímetre total 
de  la  muralla  megalítica.  Ell  va  veure’n,  ací  i  allà, 
importants  vestigis  que  li  permeteren  d’establir  que 
anava  del  convent  de  Sant  Francesc  -  actual  edifici  de 
l’Ajuntament i la Diputació - a l’església de Sant Fructuós 
- localitzada per Serra i Vilaró prop del xamfrà que fan els 
carrers de Lleida i Cervantes - i continuava fins prop del 
riu Francolí. En aquest tros s’alçaven cinc torres i s’obrien 
dues portes.  En arribar  al  rec  Major  descrivia  un arc  i 
baixava  fins  al  moll,  pujava  fins  a  l’església  de  Sant 
Miquel del Mar, seguia per les faldes dels roquissers de la 
marina i ascendia per dirigir-se al Mirador i prosseguir 
fins a trobar la muralla, encara en ús, del baluard nou de 
Santa Clara. Tot aquest circuit amidava 4.842 vares, que 
són  4.043  metres.  L’amplada  del  mur  era  de  5’42 
metres.209

A l’interior del recinte emmurallat, Pons d’Icart no tingué 
dificultats a atribuir al Circ les nombroses restes romanes 
que  s’escampaven per  la  plaça  de  la  Font  i  els  carrers 
propers. Diu que entorn de la plaça de la Font o de Sant 
Francesc es veien unes voltes molt grans construïdes amb 
pedra i calç; en un de llurs extrems, el de l’est, descrivien 
un semicercle – "en el cavo de la dicha plaça, que oy dizen 

208 Pons d’Icart, Grandezas, XXXVI, 228.
209 Ibid., VIII, 64-68.
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las cuevas den Caravaça, está hecho a manera de medio 
circo  y  todo  por  debaxo  bóvedas  grandíssimas,  unas 
dentro  de  otras,  de  piedra  e  cal,  y  encima  aun  se 
muestran algunos escalones"210 -  ,  i  a l’altre hi situà els 
càrcers. Atribuí al monument una llargada de 334 metres 
i una amplada de 83.
En el clos de la muralla megalítica que avui es conserva, 
limitat  a la seva part sud pel Circ - des d’ara en direm 
ciutat alta o zona monumental - , Pons d’Icart situa tres 
grans  edificis:  el  palau  "que  dizen  de  César  Augusto", 
l’Arx i el Fòrum.
El  primer  devia  ocupar  una  àrea  inscrita  en  un 
quadrilàter de 354 x 187 metres. El mur d’un dels seus 
costats  més llargs  devia  estar adossat al  circ,  i  anar de 
l’actual  edifici  de  l’Audiència  fins  al  castell  del  Rei  o 
Pretori; l’altre costat,  paral·lel  a aquest, devia partir del 
carrer de Portella i seguir per la plaça del Fòrum, el carrer 
de  la  Merceria,  la  plaça  de  les  Cols  i  el  carrer  de  la 
Civaderia. Diu que "de todo este circuito se hallan muy 
claros  fundamentos  y  vestigios  de  paredes  y  bóvedas 
dentro de las  casas que están allí  edificadas  agora"211,  i 
afirma que l’obra tota de pedra tallada en mida gran, era 
dòrica a la seva part interior, com podia veure’s al palau 
del Rei i a la casa de Magí Montserrat - pati interior de 
l’ex-convent de Sant Domènec -. La idea que aquest gran 
edifici era un palau construït per August, sembla que la 
tregui de l’humanista Antonio de Guevara.
L’Arx devia estar  situat  damunt el palau d’August,  a  la 
part més alta de la ciutat. També devia ésser rectangular, 
i limitat, a l’oest, per un mur que anava des de la casa del 

210 Ibid., XXVII, 154.
211 Ibid., XXVLII, 166.
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mercader Francesc Montserrat al jardí de la del canonge 
magistral,  passant  per  la  part  superior  del  forn  dels 
canonges i el mur del claustre de la Catedral; al nord, per 
un altre mur que passava per darrera la Catedral i davant 
l’Ensenyança fins a arribar a la casa de l’ardiaca de Sant 
Llorenç,  que  estava  unida  a  l’església  d’aquest  nom;  a 
l’est,  el  mur continuava per la casa dels Orfes fins a la 
torre del Patriarca, i al sud anava des d’aquesta torre fins 
a la casa de Francesc Montserrat.212

Finalment emplaçà el Fòrum en una àrea compresa, mica 
més mica menys, pels actuals mercats de la Carnisseria i 
la Peixateria, i  els carrers adjacents fins al de Granada. 
Reforça la seva versió de l’emplaçament del Fòrum amb 
aquests  arguments:  "Y  solíanse  edificar  algunas  vezes 
cerca de los palacios; y assí dice Fulvio en el libro de las 
antigüedades de Roma, en cartas XI, que el foro Romano 
más  viejo  y  antiguo  que  era  cerca  del  palacio  y  del 
capitolio".213

En temps de Pons d’Icart, el que avui és ciutat des de la 
Rambla Vella fins al mar, tot eren vinyes, terra campa o 
roquerals,  i,  malgrat  que  els  vestigis  d’edificacions 
romanes  hi  eren  nombrosos,  el  nostre  home  no  es  va 
veure  amb  coratge  d’assajar  una  reconstrucció 
topogràfica  d’aquesta  zona  de  l’urbs  romana.  Això  sí: 
distribuí vora el port, o a l’exterior de la muralila, alguns 
suposats temples, alhora que demostrà conèixer part de 
les ruines excavades per Hernández Sanahuja a la Fàbrica 
de Gas i  de les identificades com un fòrum per Serra i 
Vilaró.  També  va  descriure  fidelment  els  monuments 
conservats totalment o parcialment fora de la ciutat, com 

212 Ibid., XXIX, 175.
213 Ibid., XXIX, 176.
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l’Amfiteatre - que confon amb un teatre - , l’aqüeducte de 
les Ferreres, la Torre dels Escipions i l’Arc de Berà.

Els assaigs del segle XIX: la concepció 
d'Hernández Sanahuja
L’arqueologia com a ciència naixia dins la segona meitat 
del segle passat amb la febre dels grans descobriments de 
les civilitzacions egípcia i asiàtiques, especialment caldea. 
Doncs bé: ¿us imagineu com un afeccionat a la novella 
ciència  havia  d’enlluernar-se  amb  les  notícies  que  li 
arribaven  d’aquests  descobriments  i  amb  les  noves 
teories  científiques  modificades,  dia  per  altre,  pels 
arqueòlegs?  ¿Us  imagineu  les  seves  reaccions,  si 
l’afeccionat  era  home  d’imaginació  i  d’esperit  inquiet? 
Poseu, ara, al seu abast, una gran quantitat de material 
inèdit  desenterrat  casualment  davant els  seus ulls,  i  us 
explicareu el perquè de les interpretacions agosarades i, 
la  major  part  de  les  vegades,  més  fantasioses  que 
científiques,  que ens oferiren els nostres arqueòlegs del 
segle  passat.  El  compendi  dels  resultats  obtinguts  per 
aquells homes carregats de bona fe i amb desmesurades 
pretensions científiques però proveïts de molt menys de 
sentit comú i modèstia que l’humanista Pons d’Icart, es 
troba  en  l’extensa  obra  de  Bonaventura  Hernández 
Sanahuja,  el  més  representatiu  dels  arqueòlegs  locals 
d’aquesta època heroica de l’arqueologia.
La gran quantitat de material arqueològic a què acabem 
de referir-nos aparegué a la nostra ciutat, primerament, 
en el transcurs d’una cinquantena d’anys, en el desmunt 
de l’anomenada Pedrera del Port - una extensa zona de 15 
a 20 hectàrees -, i, més tard, ja a les acaballes de segle, en 
urbanitzar el quadre comprès entre la Rambla Nova i els 
carrers  de la  Unió,  del  Gasòmetre i  de Soler-Canyelles. 
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Els descobriments diguem-ne més sensacionals foren els 
de la Pedrera
A  totes  les  zones  excavades  Hernández  observà 
l’existència  de  quatre  nivells  estratigràfics  que 
corresponen  a  les  cultures  neolítica,  etrusca,  grega  i 
romana.  Com  veurem  més  endavant,  aquest  arqueòleg 
desconeixia l’autèntica filiació cultural de la ceràmica i de 
determinats  elements  arquitectònics  i  ornamentals  que 
descobrí;  però  això  era  comú  a  tots  els  arqueòlegs  de 
l’època.  En  realitat,  la  ceràmica  -  i  ens  referim 
concretament a la ceràmica perquè és el material més ben 
estudiat - que trobà en els seus nivells estratigràfics, era 
simplement  ibèrica,  campaniana  i  "terra  sigillata".  De 
tota  manera,  les  seves  observacions  en  la  qüestió  dels 
nivells seran d’una gran utilitat quan les replantejarem a 
la llum de l’estat actual de la problemàtica.
Unes excavacions practicades l’any 1887 a menys de cent 
metres  al  sud-est  del  Fòrum  -que  encara  s’havia  de 
descobrir-,  serviren a Hernández Sanahuja per a situar 
unes termes i un gimnàs, entre d’altres edificis214. A prop, 
damunt  mateix  del  port,  descobrí  el  Teatre.  Una  mica 
més  al  nord,  al  carrer  del  Governador  González,  en  el 
tram comprès entre els de la Unió i de Fortuny, col·locà el 
temple dedicat al Geni Tutelar de la ciutat. A la zona de la 
Pedrera, un barri comercial i residencial.
De la ciutat alta o monumental, Hernández ens en dóna 
una versió topogràfica basada en la de Pons d’Icart, per 
bé que notablement modificada. Reduí l’àrea de l’Arx, que 
centrà al Palau de l’Arquebisbe, per deixar un espai lliure 
destinat  als  temples  de  Júpiter  Ammon  i  d’August.  E1 
primer devia ésser situat al lloc que ocupa la Catedral, i el 

214 Hernández, Historia, I, 2ª part., ap. 37; id., Pretorio, 94; id. Gymnasio.
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segon en una àrea limitada pels carrers de Sant Llorenç, 
Santes  Creus,  la  Mercè  i  part  dels  de  Talavera  i 
Granada215.  També  reduí  les  dimensions  del  palau 
d’August, de manera que en limita l’amplada a 24 metres. 
D’aquesta forma, entre els temples i el palau d’August li 
quedà un gran quadrilàter d’uns 42.600 metres quadrats, 
limitat a migdia per una línia que seguia la del frontispici 
nord del Pretori fins a la plaça del Pallol, que a occident 
s’enfilava  fins  al  carrer  de  les  Mosques,  a  septentrió 
continuava  pels  carrers  de  la  Civaderia,  la  Merceria  i 
Santa Teresa, i a orient pel carrer de Santa Anna i la plaça 
del  Rei.  Les  columnes  de  granit,  que  a  Tarragona 
apareixen  en  tanta  abundància,  devien  procedir  dels 
pòrtics del Fòrum, i les columnes estriades amb capitells 
dòrics que encara es conserven "in situ" en una casa del 
carrer  de Portella,  devien formar part  de la seva cúria. 
Aquest  gran  Fòrum  devia  ésser  partit  en  dues  parts 
simètriques per la Gran Via Triumphalis (carrer Major), 
que des del Circ conduïa al temple de Júpiter, no sense 
que  abans  d’arribar-hi  hi  hagués  una  monumental 
escalinata.
Per  a  la  construcció  i  la  distribució  de  la  ciutat 
monumental,  els  romans  modificaren  la  topografia  del 
sòl: s’aplicaren a escalonar-lo per assuaujar-ne el pendís, 
de  manera  que  queda  dividit  en  tres  terrasses:  la 
superior, destinada a l’Arx i als grans temples; la mitjana, 
al  Fòrum  i  al  palau  d’August,  i  la  inferior,  al  Circ. 
Hernández  Sanahuja  accepta  la  tradició  segons la  qual 
aquestes  grans  modificacions  foren  ordenades  per 
August. Sosté que les tres terrasses escalonades estaven 
limitades  per  llenços  de  muralla  megalítica  -  que  ell 
suposava  construïda  per  uns  habitants  prehistòrics  -, 

215 Hernández, Historia, I, 2ª part, ap., pàg. 26.
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indici  que la ciutat  primitiva eixamplà el  seu casc urbà 
progressivament.
Com  podem  veure,  l’esquema  topogràfic  ideat  per 
Hernández  Sanahuja  completa  i  millora  el  de  Pons 
d’Icart. Fa la impressió d’una cosa ben embastada, i per 
això  ha  resistit  una  pila  d’anys,  incòlume,  malgrat  el 
constant progrés de l’arqueologia.

Les solucions tradicionals en versió 
moderna: Schulten
L’alemany Adolf Schulten, gran enamorat de Tarragona, 
on passà molts anys, persisteix a oferir-nos una disposició 
urbana  de  Tàrraco  de  tall  tradicional,  per  bé  que 
actualitzada  d’acord  amb  les  idees  històrico-
arqueològiques predominants en el  tombant del  primer 
terç del segle actual.
Admet la divisió de la zona monumental en tres terrasses 
separades entre elles per dos murs: un que passava pels 
carrers de la Civaderia, la Merceria i Santa Teresa, i un 
altre que seguia els carrers dels Ferrers i l’Enrajolat.
A  la  terrassa  superior  emplaçà  els  temples  de  Júpiter 
Ammon i d’August. En canvi, li sembla hipotètic que hi 
hagués un arx. Diu: "El que hom ha dit d’un arx" (castell) 
"a la terrassa superior, és purament hipotètic". El temple 
de  Júpiter  Ammon,  "que  coronava  l’acròpolis  de  la 
ciutat",  devia ésser al  lloc de la Catedral,  i  el  d’August, 
més  cap  a  l’est,  "no  gaire  lluny,  servint  de  guia  als 
mariners com ara la torre de la Catedral". Els dos temples 
devien  tenir  una  situació  simètrica,  i  el  carrer  de 
Vilamitjana,  d’origen  romà,  assenyalaria  l’espai  que els 
separava.
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La terrassa del mig devia estar partida en dues grans illes 
quadrades  de  140  x  140  m.,  per  un  vial  que  Schulten 
identifica  amb  l'actual  carrer  Major.  Les  descriu  de  la 
manera següent: "L’illa del nord, l’ocupava el Fòrum (la 
plaça), del qual es conserven restes del mur del recinte 
voltat  de  portes  i  pòrtics  La  meitat  sud  degué  ésser 
ocupada pel Palau del Governador, que m’imagino com 
un edifici quadrat (140 x 140) amb un gran pati i quatre 
torres als cantons, i, en canvi, tinc el Torricó de Pilat per 
la torre de l’angle  sud-oest.  Una extensió de 140 x 140 
metres  no  sembla  excessiva,  perquè  els  pretoris  dels 
campaments romans de l’Imperi acostumen a tenir uns 
100  x  100  m."  Explica  per  què  rebutja  la  distribució 
d’aquesta  terrassa  feta  per  Hernández  Sanahuja:  "Ha 
d’ésser rebutjada la suposició usual que el Fòrum hagués 
ocupat gairebé tota la terrassa, i  el  palau solament una 
estreta faixa entre aquell i el Circ, puix que aquesta forma 
és completament impossible, mentre que el pla quadrat té 
analogies amb els palaus imperials del Palatí i el palau de 
Dioclecià a Spalato".
El  carrer  Major devia haver estat  la via principal  de la 
ciutat, però diu que el nom usual de Via Triumphalis no 
té fonament antic. Separava el Fòrum del Pretori i, en la 
seva  meitat,  al  costat  de  la  confluència  del  carrer  de 
l’Abat,  era  cobert  amb un arc  de  triomf,  probablement 
dedicat a August. La via acabava amb una suau escalinata 
que conduïa al temple de Júpiter, i era closa per una gran 
porta  posada  entre  dues  torres  "que  encara  es  poden 
veure entre els carrers dels Ferrers i Enrajolat".
La terrassa  inferior  li  sembla ocupada pel  Circ,  al  qual 
atribueix una extensió de 74 x 340 metres.
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La  Rambla  de  Sant  Carles  devia  limitar  la  zona 
monumental, sobre la qual Schulten afegeix: "Semblants 
ciutats altes, reservades per a magnífiques construccions 
públiques,  eren  també  les  acròpolis  d’Atenes,  de 
Pèrgamon, i el Capitoli de l’Urbs Roma. La ciutat alta de 
Tàrraco,  el  mateix  que  els  burgs  d’Atenes  i  Pèrgamon, 
degué tenir accés a la ciutat baixa per mitjà d’una porta 
monumental, que caldria cercar al centre del costat oest 
del Circ, a la ratlla del carrer d’Àngel Guimerà."
En  la  que  anomena  ciutat  nova,  Schulten  assenyala  el 
Fòrum, entre els carrers de Cervantes i del Gasòmetre, i 
el  descriu  seguint  el  seu  descobridor  Serra  i  Vilaró;  el 
teatre  i  diversos temples,  com el  de Minerva i  el  de la 
Tutela. Seguint una vegada més Hernández Sanahuja, diu 
que  "sembla  assegurada  l’existència  d’un  gran 
establiment  de banys".  Copia de Morera la  situació  del 
port,  i  dedica  breus  descripcions  als  monuments  més 
coneguts  de  l’exterior  de  la  ciutat,  com l’Amfiteatre,  la 
necròpolis de Sant Fructuós, l'aqüeducte de les Ferreres i 
la pedrera del Mèdol216.

Estat actual de la qüestió: factors 
previs a examinar

La cronologia
Les  versions  de  topografia  urbana  que  hem  donat  a 
conèixer  pateixen  d’una  manca  de  sistematització 
cronològica.  No hi ha cap dubte que volen referir-se al 
període més brillant  de la  ciutat,  als  primers  segles  de 

216 Schulten, Tàrraco, 20-30.
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l’època  imperial;  però  cal  preguntar-se:  ¿i  abans  i 
després,  quin era l’aspecte  de la  capital  de la  Hispània 
Citerior?  Penseu  que  la  romana  Tàrraco  tingué  una 
durada de set-cents anys, temps més que suficient per a 
imprimir grans canvis a la seva fesomia urbana. Per tal de 
capir  bé  què  signifiquen  set  segles,  us  invitem  a 
reflexionar sobre els canvis d’estructura que ha sofert la 
Tarragona moderna des del segle XIII fins avui.
És clar, doncs, que si volem donar una visió correcta de la 
topografia urbana de Tàrraco, haurem de reduir-la a un 
període  limitat,  plantejar  el  problema  de  quan  es 
produïren  canvis  d’estructura  importants,  i  corregir  la 
visió anterior d’acord amb aquests canvis. Així salvarem 
el lector de caure en l’error de creure que Tàrraco, durant 
set-cents anys, fou sempre la ciutat  que coneix per uns 
testimonis  arqueològics  procedents  de  construccions 
monumentals de la millor època imperial romana.

Dificultats per a valorar les restes 
arqueològiques
A  vegada  les  restes  arqueològiques  apareixen 
relativament ben conservades "in situ", i llavors permeten 
d’identificar i situar un monument, un edifici  o una via 
pública; però aquesta avinentesa no es prodiga gaire als 
nuclis urbans que han persistit fins a nosaltres. Com diu 
Terradell,  "la  dificultat  del  coneixement  de  les  ciutats 
romanes dels nostres països és deguda al fet que ja abans 
hem  apuntat:  gairebé  totes  han  continuat  existint  fins 
avui;  les  restes  antigues  han  estat,  en  conseqüència, 
transformades  i  cobertes  per  les  noves  estructures 
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urbanes i per les construccions posteriors dels darrers mil 
cinc-cents anys"217.
Tarragona és un exemple típic d’aquestes ciutats on s’ha 
produït una superposició d’elements urbans de diverses 
èpoques  històriques.  Arreu  hi  trobareu  restes 
arqueològiques romanes, però mesclades i remogudes, i 
les  que veureu "in situ" seran tan incompletes,  estaran 
tan  deformades  per  les  construccions  posteriors,  que 
esdevindrà  impossible  de  determinar-ne  la  funció 
primitiva.  Naturalment que hi ha excepcions, però, són 
escasses.
Altrament, bé podem dir que l’arqueologia tarragonina no 
ha estat afortunada: veurem per què. Durant molts segles 
la ciutat  va estar reduïda al  que hem assenyalat  com a 
ciutat alta o zona monumental,  limitada per la Rambla 
Vella.  Tot  d’una,  a  mitjan  segle  passat,  començà 
d’expansionar-se en direcció al port, en una àrea ocupada 
per  la  ciutat  romana.  Els  desmunts  d’amples  zones  de 
terreny  s’allargaren  fins  fa  uns  trenta-cinc  anys,  però 
possiblement la zona de més interès arqueològic va ésser 
desmuntada  en  una  època  en  què  els  coneixements 
tècnics eren escassos. Ens referim al sector de la ciutat 
romana enterrada durant molts segles, possiblement des 
del  segle  IV,  a  l’àrea  de  la  tantes  vegades  anomenada 
Pedrera del Port, la major part de la qual anà a parar al 
mar  com a  material  de  reble,  per  a  la  construcció  del 
moll.  L’operació  de  desmunt durà vora  cinquanta  anys 
del  segle passat,  i  si  la  intervenció d’alguns entusiastes 
salvà  material  arqueològic  suficient  per  a  omplir  un 
museu,  el  desconeixement  de  la  tècnica  d’excavació 
intensiva que permet de fixar la cronologia del material 

217 Terradell, Història dels catalans, I (Barcelona 1961), 352.
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descobert  mitjançant  estudis  estratigràfics,  i  altres 
deficiències  pròpies  de  l’època,  no  permeteren  de 
realitzar  un  bon  estudi  sobre  la  topografia  i  l'evolució 
urbana d’aquesta àmplia zona portuària de Tàrraco.

Perills dels estudis comparatius
Els primers colons que els romans enviaven a les ciutats 
nou fundades o en vies de fundació eren, comunament 
vells soldats  sense iniciatives pròpies per a resoldre els 
problemes  pràctics  d’urbanisme  que  la  nova  ciutat 
plantejava. Per això Roma establí una veritable doctrina 
d’urbanisme que facilités a priori solucions uniformes a 
tots  aquests  problemes.  D’aquí  nasqué  la  ciutat  ideal 
inscrita en un quadrat o rectangle travessat per dues vies 
perpendiculars,  determinades  per  les  mitjanes  del 
quadrilàter,  anomenades  "cardo"  i  "decumanus",  als 
extrems de les quals s’obrien les portes que comunicaven 
a  l’exterior.  Les  vies  secundàries  es  traçaven  en 
quadrícula,  paral·leles  a  les  dues  vies  principals.  Les 
places,  els  monuments,  els  temples,  els  serveis  públics, 
tot tenia el seu lloc predeterminat a la nova ciutat.
Amb tot, en la pràctica, la ciutat ideal que tant recorda, 
pel seu traçat, les conveniències castrenses i un ascendent 
hel·lenístic,  es  troba  rares  vegades  a  les  províncies, 
malgrat ésser innegable l’existència d’importants trets de 
semblança a totes les ciutats provincials; la qual cosa és 
deguda  al  fet  que  l’evolució  de  cada  ciutat  estava 
determinada  per  factors  de  dos  tipus  distints:  uns  de 
comuns a totes les urbs de l’Imperi, i d’altres de locals, 
propis de cadascuna.
Aquests  factors  modificadors  del  tipus  ideal 
d’urbanització  constituiran  un  fort  obstacle  per  als  qui 
pretenguin de reconstruir  una ciutat  provincial  romana 
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sense altra ajuda que la dels tractats clàssics d’urbanisme. 
En el cas concret de Tàrraco, per exemple, en què, per les 
causes apuntades, ens trobem amb serioses dificultats per 
a  identificar  la  funció  urbana  de  les  restes 
arqueològiques,  cal  anar  amb  molta  cautela  a  emprar 
tractats  generals  de  topografia  urbana  romana,  si  no 
volem caure en errors de consideració.  Precisament pel 
fet  de  reincidir  per  aquest  camí  que  ha  menat  a  la 
suposició  segons  la  qual  la  nostra  ciutat  fou  traçada 
segons el model de Roma, s’ha arribat a aixecar un pla 
hipotètic de la nova estructura urbana, admesa fins i tot 
pels  especialistes,  que no ofereix gaires  perspectives de 
versemblança. Així, sense més ni més, no s’ha dubtat de 
dotar Tàrraco d’una Via Trumphalis de perfil i de situació 
exactes als de Roma; d’un circ màxim adossat en un gran 
palau  bastit  per  August,  perquè  el  Circ  Màxim  de  la 
metròpolis  estava  adossat  als  palaus  del  Pal·latí;  d’un 
gran fòrum amb unes característiques i una sumptuositat 
semblants a les del de Roma. En fi: han estat reconstruïts 
un  gimnàs,  unes  termes,  uns  temples  i  tota  mena  de 
monuments públics sense altra base que la imaginació i 
uns tractats  d’arqueologia  romana.  Hom ha arribat  tan 
lluny  per  aquest  camí,  que  alguns  historiadors  no  han 
dubtat a admetre la paternitat d’Orosi per a la frase que 
tanta  fortuna  ha  fet:  "Tàrraco  quanta  fuit,  ipsae  ruina 
docet", que no és altra cosa que una adaptació de la que 
apareix  a  l’obra  de  l’arquitecte  renaixentista  bolonyès 
Sebastiano Serli,  Regole generali di archittetura: "Roma 
quanta fuit, ipsae ruina docet"218.

218 Serra Vilaró, Tàrraco, 112.
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Aportació dels textos clàssics
Les  citacions  de  la  ciutat  de  Tàrraco  que  ens  han 
pervingut dels textos clàssics, degudament interpretades, 
també poden ajudar-nos a completar alguns aspectes de 
la transformació urbana que inevitablement sobrevingué 
a cada una de les transformacions econòmico-socials de 
la societat tarragonina.
El  procediment  consistirà  a  valorar  les  visions 
geogràfiques,  culturals,  urbanes  i  socials  que  ens 
transmeten els textos, i veure com encaixen amb la versió 
que els altres testimonis ens donen de l’època en que han 
estat escrites. Potser no ens expliquem massa clarament, 
però estem segurs que l’exemple modern que donem a 
continuació  farà  comprensible  la  nostra  idea.  Avui, 
qualsevol que escrigui sobre Tarragona no podrà estar-se 
d’elogiar les seves platges el seu paisatge marítim, la seva 
expansió urbana, la seva creixent activitat; en canvi, dos-
cents  anys  enrere  el  viatger  que  arribava  a  Tarragona 
restava  impressionat  per  les  seves  fortificacions,  per  la 
nul·litat  del  moviment  comercial,  per  les  males 
condicions  dels  camins  d’accés.  Per  poc  que  meditem 
sobre  l’una  i  l’altra  visió,  trobarem  elements  que,  ben 
interpretats, constituiran una bona pista per a intuir els 
factors que determinen una situació econòmico-social i la 
direcció  d’una expansió urbana.  Altrament,  comprovem 
que per a cada època hom valora uns elements, els que 
podríem anomenar "actius" en la vida de la ciutat.
L’aplicació  d’aquests  principis  a  l’anàlisi  dels  textos 
clàssics  dóna com a resultat  observar  que l’evolució de 
Tàrraco és dominada per tres visions distintes, marítima, 
agrícola  i  militar,  que  corresponen  a  cada  un  dels 
períodes d’expansió, de plenitud i de decadència.
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Com ja sabem, els textos de Polibi i de Livi són els que es 
refereixen a una situació contemporània a l’arribada dels 
romans. Doncs bé: tots dos autors donen la visió d’una 
base  militar  marítima.  Per  exemple,  Polibi  escriu:  "Els 
romans  portaren  a  terra  llurs  naus;  després  de  les 
derrotes sofertes, congregaren llurs soldats a Tàrraco i hi 
construïren un moll a fi de protegir, amos del pas, llurs 
aliats"219;  i  Livi  esmenta  un  "portus  Tarraconis"220,  i  es 
refereix  a  la  intervenció  dels  pescadors  tarragonins, 
experts en el règim de marees, en la presa de Cartagena 
pels romans221.
La  visió  marítima  persisteix  encara  en  Estrabó,  pero 
notablement  modificada.  Els  passatges  que  ens 
interessen diuen: "Eratòstenes diu que [Tàrrakon] també 
té  una estació  marítima;  però Artemidor el  contradiu  i 
nega que tingui un lloc apropiat on ancorar"222; "Tàrrakon 
que, malgrat no tenir port, s’aixeca en un golf"223; "les illes 
Gimnèssies i Ebysos, illes famoses, es troben a prop, cosa 
que explica la importància de la situació de la ciutat"224. 
Ací hom ja no al·ludeix a una base militar. Aleshores cal 
pensar que la controvèrsia si Tàrraco tenia o no un port 
apropiat  on  ancorar,  tenia  per  finalitat  una  utilitat 
comercial. ¿I per què la importància de la ciutat es devia a 
la seva situació pròxima a les illes Balears? Això només té 
una  explicació:  que  en  temps  d’Estrabó  les  relacions 
Tàrraco - Àfrica del Nord, amb escala a les Balears, fossin 
de consideració.

219 Suidae Lexicon, ed. Ada Adler, II (Leipzig 1931), 371 (citació de Pericay, 
Tàrraco, 16).
220 Livi, XXII, 22.
221 Ibid., XXVI, 45, 7.
222 Estrabó, III, 4, 7.
223 Ibid., III, 4, 7.
224 Ibid., loc. cit.
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La  persistència  de  la  visió  marítima  al  segle  I  a.C. 
assenyala  que  l’economia  de  Tàrraco  es  canalitzava  a 
través del moviment portuari; la qual cosa equival a dir 
que  la  burgesia  de  la  ciutat  consolida  la  seva  posició 
econòmica amb els beneficis que li reportava el comerç 
marítim.
Aquest és el fenomen social,  intuït  a través dels textos, 
que possiblement es desenvolupà a Tàrraco en el període 
que denominem d’expansió. Però, quan entrem als segles 
de plenitud, la visió "marítima" es canvia per l’"agrícola", 
no sense que un autor de mitjan segle I  a.C.,  Pomponi 
Mela, mescli totes dues idees com correspon a un període 
de transició; diu: "Tàrraco és la ciutat més opulenta de les 
situades  en  aquesta  costa;  és  banyada  pel  petit  riu 
Tulcis"225. És a dir: presenta una ciutat oberta al mar que, 
alhora, forma part d’un conjunt físic en el qual intervé un 
terreny  d’al·luvió  constituït  pels  arrossegaments  d’un 
corrent  fluvial  propici  per  a  desenvolupar  un  cultiu 
agrícola.  Altrament,  Mela  qualifica  Tàrraco  de  ciutat 
"opulentissima",  qualificatiu  que  adquireix  el  seu  just 
valor si el comparem amb els altres nuclis urbans de la 
costa catalana, tots ells pobres, com té cura de remarcar 
el  mateix  autor,  unes  quantes  línies  més  avall,  en 
qualificar  Bàrcino  de "parva  urbs".  La idea ens sembla 
clara: respon a una situació en què les noves generacions 
definitivament  mestresses  de  la  ciutat  amb  esperit 
burgès,  esmercen  el  capital  acumulat  en  el  seu 
embelliment, alhora que inicien inversions en l’adquisició 
de finques rústiques.
La visió "agrícola", tímidament expressada per Mela, és la 
dominant en els altres escriptors del segle I a.C. El més 

225 Mela, II, 90.
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interessant de tots és Plini, el qual, deixant de banda les 
notícies que es refereixen a la fundació de Tàrraco i a la 
seva  importància  com  a  centre  político-administratiu, 
revela  un  estat  de  coses  "agrícola-cultural"  per  als 
encontorns  de  la  ciutat  en  aquests  dos  paràgrafs:  "La 
Hispània Citerior produeix també un lli d’extraordinària 
blancor,  a  causa  de  les  aigües  del  torrent  que  banya 
Tàrraco. La seva finor és meravellosa, i allí s’han establert 
els  primers  obradors  de  fabricació  de  "carbasus"226.  "A 
Hispània les vinyes laletanes són famoses per la qualitat 
del  vi  que  s’hi  obté;  però  els  vins  tarragonins  i  els 
lauronesos ho són per la finor, així com els baleàrics es 
comparen amb els millors d’Itàlia"227.
Plini  abandona  per  complet  el  motiu  "marítim"  i,  en 
substitució, ens comunica que l’explotació de l’agre pels 
romans provincials és ja un fet. Els temps han canviat, i 
ara  la  poderosa  burgesia  urbana  immobilitza  la  seva 
riquesa en la compra de propietats  que explota.  D’altra 
banda,  Plini  revela  que  les  terres  d’al·luvió  de  la 
desembocadura del Francolí produïen lli de qualitat, i que 
a la terra de seca es cultivava una vinya que donava vi de 
bon paladar i de grau moderat. Observeu que es refereix 
al lli i al vi, no pas als cereals i a l’oli, prova que a la plana 
tarragonina  la  trilogia  de  cultius  mediterranis  típics  - 
cereals, vinya i oliveres -, restava reduïda a un de sol: la 
vinya.  Almenys  amb  extensió  prou  considerable  per  a 
merèixer una citació dins l’obra pliniana.
Un altre autor del segle I d C., Sili Itàlic, quan es refereix 
a  Tàrraco  també  en  recorda  les  vinyes:  "tunc  hospita 
Tàrraco Baccho"228; "dóna la seva joventut Tàrraco, on els 

226 Plini, XIX, 10.
227 Ibid., XIV, 71.
228 Sili Itàlic, XV, 178.
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vins solament cedeixen als del Laci"229. Així mateix ho fan 
Marcial i Florus. El de Bílbilis diu: "Tàrraco, que només 
cedira als vins de la Campània, ha produït aquest vi rival 
del de les bótes d’Etrúria"230, i C. Anni Florus, després de 
lloar  la  ciutat,  afegeix:  "el  seu  camp  és  fecund, 
especialment  terreny  montuós,  puix  que  el  seu  vi  és 
comparable amb l’italià"231.
Hi ha, doncs, concordança entre els autors del segle I d.C. 
en admetre que el principal cultiu de les i terres de secà 
("terreny montuós") de la plana tarragonina era el vi,  i 
que aquest era comparable amb l’italià.
Amb Marcial apareix per primer cop referida a Tàrraco la 
idea d’altura , representació del tossal on aquella s’aixeca: 
"Amb fàcil carrera i amb vents favorables ateny l’altura de 
Tàrraco  hispana"  ("Hispaniae  pete  Tarraconis  arces"). 
Aquesta interpretació d’arces ‘altura’, segons traducció de 
Miquel Dolç232,  ens sembla en Marcial molt més pròpia 
que la d’arces ‘ciutadella’. La idea "militar", de força, de 
poder, que suggereix la poderosa acròpolis tarragonina, 
no  reflecteix  el  pensament  d’una  època  en  que  les 
fortificacions no tenien cap valor en el conjunt urbà de 
Tàrraco.
En canvi, al segle IV, de ple en el període de decadència, 
és  el  motiu "militar"  el  que substitueix  l’"agrícola".  Els 
esdeveniments  valoren  les  fortificacions  de  la  ciutat, 
alhora  que  la  burgesia  desapareix.  Cal  remarcar  que 
aquesta  vegada  la  idea  "militar"  no  va  unida  amb  la 
"marítima", com en Livi i Polibi. L’explicació és senzilla: 
en  el  període  d’expansió  de  l’Imperi,  hom  valorava 

229 Ibid., III, 369-70.
230 Marcial, XIII, 118.
231 Rovira, Historia, II, 148.
232 Marcial, X, 104.
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Tàrraco  com  a  estació  marítima,  com  a  base  de 
desembarcament  on  arribaven  els  elements  necessaris 
per a la guerra i la romanització; en canvi, en el període 
de decadència Tàrraco representa un nucli de resistència 
contra uns enemics que es presenten per terra, i deu la 
seva eficàcia a la favorable configuració del terreny on és 
construïda, fàcil per a la defensa. Per això Ausoni escriu: 
"Non arce potens tibi Tarraco certat"233, frase que posa en 
relleu una idea de força, perfectament traduïble per "Ni 
Tàrraco amb la seva poderosa arx". Prudenci s’expressa 
en el mateix sentit: "per quant l’augusta acròpolis ibera 
amb  triple  honor  la  trinitat  corona"234,  i  sant  Paulí  de 
Nola,  amic  d’Ausoni,  que  visqué  a  Tàrraco,  diu  que 
"contempla  el  mar  des  del  seu  elevat  penyal"235. 
Expressions que recorden la ciutat-fortalesa, i preludien 
el que serà Tarragona fins ben entrat el segle XIX.
No  creiem  que  aquesta  digressió  sigui  ací  inadequada; 
ans entenem que podrà servir per a fixar una sèrie d’idees 
extretes dels textos clàssics que concorden amb els fets 
històrics  i  els  testimonis  arqueològics.  Idees  que  ens 
ajuden qui-sap-lo en el nostre intent de seguir l’evolució 
històrica i  urbana de la "Colonia Iulia Urbs Trimphalis 
Tarraco".

233 Ausoni, Ordo nobilium urbium, IX.
234 Serra Vilaró, Fructuós, Auguri, 140.
235 Pericay, Tàrraco, 28.
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L'estructura urbana a l'època de la 
conquesta (segles III a I a.C.)

Els dos elements urbanístics essencials: el 
port i la muralla
Hem  deixat  ben-establerta  la  decisiva  influència  que 
tingué el port en l’establiment dels romans a Tàrraco, i, 
seguint  les  notícies  fornides  per  autors  clàssics,  hem 
refermat la idea que, en els segles de la conquesta, el port 
esdevingué la peça fonamental del moviment expansiu de 
la ciutat. Ara bé: què fou aquest port com a element urbà?
La part inferior del tossal de Tarragona, que mor al mar, 
era dividida en dues cales per un promontori desmuntat 
al  segle  passat  que  s’endinsava  a  l’aigua  en  el  lloc  on 
actualment hi ha emplaçada l’estació del ferrocarril. Una 
d’aquestes  cales,  situada  a  la  part  oriental  del  tossal, 
formava  la  platja  del  Miracle;  l’altra,  més  extensa, 
ocupava tot el pla que compren la zona portuària de la 
ciutat actual des de l’estació fins a la plaça dels Infants 
(oficialment, dels Artillers del Siti), i penetrava fins sota 
mateix de l’escarpat que, des de l’exconvent de Sant Joan 
a la sèquia del Molí, limiten els patis dels magatzems de 
la  part  nord  dels  carrers  de  Sant  Magí,  Nou  de  Sant 
Fructuós i Sant Miquel.
La cala era semblant a tantes d’altres que es troben pel 
litoral meridional del Principat, però resultava més gran 
i,  sobretot,  podia  ésser  protegida  amb  eficàcia  des  de 
terra. Altrament, una carena rocosa que, segons Morera, 
passava pel centre de la plaça dels Carros (oficialment, 
del General Sanjurjo), seguia per entre els carrers de Lleó 
i  del  Mar,  i  arribava  fins  als  de  Castaños  o  de 
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Castellarnau, abrigava la dita cala dels vents del segon i el 
tercer  quadrants  i  la  protegia  d’avingudes  d’arena.  Els 
romans  milloraren  aquesta  protecció  natural  del  port 
amb la construcció d’un dic que acabava amb un martell, 
les  restes del  qual  subsistiren fins a l’any 1843236.  Així, 
doncs, el port reunia tres condicions naturals favorables: 
capacitat, protecció des de terra i protecció natural contra 
les envestides de la mar.
El mateix Morera aporta una altra notícia interessant que 
completa la visió que donem ací del port romà. Diu que 
en construir la claveguera i alguns magatzems al carrer de 
Jaume  I,  hom  descobrí  restes  d’un  dic  de  construcció 
romana  que  es  dirigia  a  la  platja.  Com  que  en  aquell 
temps  el  riu  Francolí,  a  la  seva  desembocadura,  es 
desviava fins a les proximitats de la cala, és molt possible 
-sempre segons Morera- que aquell dic tingués la missió 
d’impedir  l’obturació  del  port  per  les  terres 
d’arrossegament del riu.
De la muralla romana, que, segons Pons d’Icart, tenia uns 
quatre quilòmetres de llargada, només se’n conserva una 
quarta part, precisament la que rodeja la part més alta del 
tossal,  l’antiga  zona  monumental  de  la  ciutat.  És  un 
testimoni de l’envergadura que tenia l’obra, envergadura 
que  posa  en  relleu  la  importància  estratègica  que  els 
constructors donaren a la posició geogràfica de la ciutat i 
a la força militar de l’enemic que tenien enfront.
Quan hom creia que la muralla tarragonina era una obra 
ibèrica,  costava  d’explicar  la  gran  superfície  del  poblat 
que tancava, perquè tots els poblats ibèrics coneguts són 
de petites dimensions; però si donem a l’obra megalítica 
paternitat romana, la cosa canvia d’aspecte. En efecte: el 

236 Morera, Puerto, 7-10.
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perímetre  de  la  muralla  que  ens  dóna  Pons  d’Icart 
coincideix  perfectament amb aquesta notícia  d’Estrabó: 
"...sense que la seva població" - de Tàrraco -" sigui menor 
que la de Cartagena..."237,  per tal com Cartago Nova, en 
temps de  Polibi,  tenia  un  perímetre  de  20  estadis  que 
vénen a suposar uns 3.680 metres238.
De tota manera, Estrabó només confirma la magnitud del 
perímetre de la muralla, sense dir quina necessitat tenien 
els Escipions d’un recinte fortificat de tanta extensió. Un 
bon camí per a aproximar-nos a la solució del problema 
seria de relacionar les 40 Ha que tancava la muralla amb 
la  població  que  s’hi  havia  d’encabir,  i  d'això  ja  n’hem 
donat  una  idea  en  un  dels  capítols  precedents  perquè 
calgui  ara insistir-hi  de nou.  Només recordarem que el 
gros dels exèrcits romans del segle III a. C. era format per 
deu o dotze mil homes, la qual cosa permet de calcular 
que  en  el  moment  més  favorable,  la  base  de 
desembarcament dels exèrcits  devia ultrapassar els vint 
mil habitants. Aquesta suposició justificaria plenament la 
necessitat d’un recinte emmurallat de quatre quilòmetres 
de longitud.
Des del punt de vista urbà, el que convé de remarcar és 
que els fundadors de la ciutat sacrificaren les solucions 
urbanístiques  tradicionals  a  les  necessitats  militars.  En 
d’altres mots: el traçat de la muralla determinà la forma 
de la futura urbs,  la  qual  cosa demostra abastament la 
influència  decisiva que aquest fet  tingué en l’estructura 
urbana de Tàrraco.

237 Estrabó, III, 4, 7.
238 Polibi, X, 11, 4.
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Possible disposició del nucli urbà
En  realitat  la  forma  irregular  o  contrària  als  canons 
clàssics  romans  d’urbanisme  que  té  la  ciutat,  és  més 
aparent  que  no  real.  En  efecte:  la  seva  disposició 
s’assembla a un gran nombre de ciutats hel·lenístiques - 
en això,  com en tantes  altres  coses,  els  grecs  foren els 
mestres dels romans - construïdes o reconstruïdes en els 
segles  V-IV  a.C.  Pierre  Grimal  descriu  una  d’aquestes 
ciutats com a exemple, i ho fa talment com si descrivís la 
nostra:  "Dominada  per  una  acròpolis  arcaica,  on 
s’agrupen els temples, la ciutat davalla fins a la mar en un 
pendent  lleugerament  còncau;  els  carrers  longitudinals 
segueixen les línies de major declivi, i els transversals, les 
corbes de nivell.  El  conjunt fa la  impressió d’un ample 
teatre l’escena del qual seria formada pel port i la mar"239. 
De fet quan els romans, gent pràctica, es trobaven en el 
cas  d’haver  de  construir  una  ciutat-fortalesa  com  la 
nostra,  prengueren model en aquestes ciutats  gregues i 
adaptaren les formes clàssiques a les condicions locals del 
terreny  i  a  les  necessitats  militars,  circumstància  que 
donava  lloc  a  solucions  de  compromís.  A  Tarragona  el 
traçat  rectangular  dels  carrers  és  mostrat  per  les 
terrasses,  també  d’ascendència  grega,  que  descriu 
Hernandez Sanahuja.
Això, quant a la disposició general de la ciutat; però, ¿de 
la  seva  estructura  en  zones  urbanes  funcionals,  què 
podem dir-ne? Vegem-ho.
Recordem  que  els  nivells  estratigràfics  d’Hernández 
Sanahuja,  una vegada identificats  amb els que descobrí 
Serra i  Vilaró a les proximitats del Fòrum, han permès 
d’assegurar l’existència d’una població que emprava per 

239 P. Grimal, Las ciudades romanas (Barcelona 1956), 38.
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als seus quefers ceràmica campaniana pròpia dels segles 
III al I a. C. Hernández assegurà que, a Tarragona, trobà 
pertot un nivell en què la ceràmica grisa decorada amb 
palmetes  -campaniana,  que  ell  creia  etrusca-  era 
l’element  típic240.  Aquesta  generalització  indica  que  en 
trobà en abundància i en llocs distants; però on podem 
dir que tingué un caràcter persistent fou a la Pedrera del 
Port  i  a  l’àrea  del  Fòrum.  En  aquesta  fins  i  tot  foren 
trobades  restes  d’edificacions  d’aquesta  època,  de  tipus 
molt pobre, que recorden les que a Hernández li semblà 
veure en el nivell campanià.
Davant aquests testimonis arqueològics cal admetre que 
en els primers segles de la dominació romana, una àmplia 
zona urbana s’estenia vora el port, la qual cosa coincideix 
amb la visió marítima de la ciutat que, d’aquesta època, 
mostren els textos clàssics.
També  és  versemblant  que  a  la  part  alta  del  tossal 
-podríem  dir  a  l’acròpolis-,  els  primers  romans  hi 
col·loquessin  la  tríade  de  déus  integrada  per  Júpiter, 
Juno  i  Minerva  i  diverses  dependències  oficials, 
especialment militars. És difícil d’imaginar que es tractés 
d’edificis monumentals; encaixarien millor amb el temps 
de les guerres púniques unes construccions lleugeres de 
pedra, fang i fusta.
Entre l’acròpolis i la zona portuària queda un gran espai: 
¿no podia ésser destinat a casernes de les legions? Vuit o 
deu mil homes amb els corresponents cavalls hivernaven 
regularment a la nostra ciutat, i cal suposar que vivien en 
casernes separades de la població civil (zona portuària) i 
del conjunt d’edificis oficials.

240 Sánchez Real, Recinto, 3.
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Després de la pacificació de les tribus indígenes la ciutat 
devia  sofrir  les  primeres  reformes  urbanes  importants. 
Aleshores quedava a la rereguarda del dispositiu militar, i 
malament  hauria  hagut  d’anar  si  els  funcionaris  i  els 
militars  establerts  a Tàrraco no s’haguessin embutxacat 
una bona mota d’aquell gran tresor que enviaren a Roma 
–l’"argentum oscense" de Livi-.  Ja podia hom pensar a 
substituir  els  pobres  i  ja  vells  edificis  -tenien  uns 
quaranta anys- per d’altres que donessin el degut prestigi 
als  conqueridors davant els indígenes. Altrament,  ja no 
calia que les legions reposessin protegides per un recinte 
emmurallat.
Tanmateix,  aquest canvi no passa d’ésser una suposició 
perquè  a  tota  l’acròpolis  de  Tàrraco  les  restes 
arquitectòniques que ens han arribat són més modernes. 
Es tracta de murs, més o menys ben conservats, bastits 
amb grossos carreus col·locats en sec i units mitjançant 
grapes de coure, que a Serra i Vilaró, seguint Choysi, li 
semblen  una  mostra  de  l’art  roma  de  construir  dels 
darrers temps de la República, a tot estirar en ús, encara, 
al final del segle que precedí la nostra era241.
La  cosa  evident  és  que  aquestes  restes  ja  pertanyien  a 
grans edificis, i que d’aquest sistema de construir, només 
se’n troben restes  a  l’antiga acròpolis,  transformada en 
zona  urbana  monumental.  ¿Es  tractaria  d’una  gran 
reforma iniciada després de les guerres pompeianes? És 
un moment en què totes les ciutats d’Occident comencen 
a sentir la necessitat de dotar-se d’edificis monumentals, 
alhora que resta ben determinada llur funció específica 
en la romanització del país on es troben enclavades.

241 Serra Vilaró, "Memoria", 50.
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Disposició urbana de la ciutat en el 
seu apogeu (segles I a III)

Tot i que el sistema de construcció dels murs de la zona 
monumental suara esmentats coincideix amb el que era 
vigent a les darreries de la República i als primers temps 
de  l’Imperi;  si  bé  és  cert  que  d’aquests  murs  se’n 
conserven restes abundants, no ho és menys que d’altres 
elements  arquitectònics,  i  tots  els  d’ornamentació, 
inscripcions  i  peces  escultòriques  trobats  a  la  zona 
monumental,  pertanyen  als  primers  segles  de  l’Imperi, 
més al segle II que no pas al I. Això fa sospitar que en les 
reformes  urbanes  d’aquests  segles  foren  aprofitats  una 
bona part dels antics elements arquitectònics.
Podem  donar  un  exemple  concret  que  referma  les 
sospites. L’any 1933 Serra i Vilaró excavà la part posterior 
de la Catedral amb el propòsit de localitzar el temple de 
Santa Tecla la Vella. Arribà fins al nivell romà, en el qual 
aparegué  un  paviment  recobert  de  grans  lloses  de 
marbre,  amb  senyals  evidents  d’haver  estat  arrencades 
d’altres edificis, o tallades aprofitant material usat. Una 
d’elles  tenia  dues  lletres  d’una inscripció,  i  deixà en el 
material  que  la  fixava  una motllura  que  ha  permès de 
datar les lletres com del segle I d.C. Aquest descobriment 
demostra  que  un  edifici  monumental  -  perquè  l’edifici 
amb què topà Serra i Vilaró era monumental - del segle I 
fou destruït o modificat després de cinquanta o seixanta 
anys de servei,  i  que els seus materials  foren aprofitats 
per  a  construir  o  restaurar  un  altre  gran  edifici  a  les 
acaballes del mateix segle I o en els primers anys del segle 
II. El que queda fora de dubte és que els murs d’aquest 
nou edifici eren construïts amb grossos carreus units amb 
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anelles de coure, com si fossin més antics, del temps de la 
República242.
Tot el que diem permet d’establir que en els segles més 
florents  de  la  ciutat  la  seva  zona  monumental  era 
constituïda per un conjunt d’edificacions restaurades o de 
nova planta que li donaren una fesomia determinada fins 
al segle III. Amb el ben entès que la monumentalitat de 
les  construccions  era  relativa,  pròpia  d’una  ciutat  de 
segon ordre en el concert imperial.
¿Quina  funció  tingué  aquest  conjunt  monumental 
enclavat a la zona alta de la ciutat? A part que és natural 
de  creure  que  devia  conservar  la  funció  dels  segles 
anteriors, insistirem a recordar que la ciutat romana era 
un instrument polític, social i religiós, un centre sagrat i 
ensems  jurídic,  la  missió  del  qual  era  d’activar  la 
romanització dels territoris conquerits. Una ciutat, i més 
una  capital  de  província,  havia  de  disposar  d’edificis 
oficials que donessin presència efectiva a les institucions 
estatals,  edificis  que tornessin omnipresent la  grandesa 
de  l’Imperi.  Tot  això  fa  suposar  que  el  conjunt 
monumental enclavat a l’acròpolis estava relacionat amb 
les activitats oficials de l’Estat.
Però als segles II i III la superfície de la zona monumental 
resultava insuficient per a encabir tots els edificis públics 
que  necessitava  una capital  de  província,  en  la  qual  la 
burgesia urbana es trobava a l’àpex de la prosperitat. Hi 
havia els temples més representatius de la religió oficial, 
les  oficines  administratives,  jurídiques  i  militars  dels 
respectius  centres  provincials,  la  residència  dels  alts 
personatges imperials que dirigien la vida política, militar 
i religiosa de la província; però la burgesia, per emular la 

242 Serra Vilaró, Santa Tecla la Vella, 64.
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de  les  altres  ciutats,  necessitava  edificis  públics  de 
divertiment: circ, amfiteatre i teatre.
Un d’aquests edificis, el Circ, pogué construir-se a redós 
del conjunt monumental, malgrat les dificultats que aixo 
degué  representar;  perquè  si  pensem  en  les  seves 
dimensions, caldrà convenir que l’edificació origina una 
reforma urbana de grans proporcions, per tal com hem de 
creure  que  tota  la  superfície  que  ocupà  (unes  quatre 
hectàrees)  era,  amb anterioritat,  urbanitzada.  Els  altres 
d’aquests grans edificis, ja no fou possible d’adossar-los a 
la zona monumental; però per a llur emplaçament hom 
trobà  situacions  favorables  que  revelen  els  dots 
urbanitzadors  dels  constructors.  Així,  l’Amfiteatre 
s’aixeca en un lloc ben guardat  de la tramuntana,  amb 
bona disposició per a transformar el pendent del terreny 
en grades, i a un cop de pedra de la zona monumental; i el 
Teatre, al cor del barri residencial i comercial.
La disposició dels altres barris de la ciutat és més difícil 
de precisar, per les causes tantes vegades repetides. Hem 
tingut  la  sort  d’haver  pogut  localitzar  un  fòrum, 
possiblement  una  de  les  primeres  obres  de  l’època 
imperial  o  lleugerament  anterior,  que  -  per  què  no?  - 
hauria  vingut  a  substituir  una  antiga  plaça  portuària. 
Altrament, tot el que ens resta de la Tarragona romana és 
molt fragmentari i escampat, de difícil pronòstic quant a 
la seva funció: un carrer de modestes dimensions, restes 
de grans i luxoses edificacions al costat d’altres de molt 
modestes, de temples, d’habitacles; en fi, molts elements, 
però  massa  fragmentaris  per  a  ajudar-nos  a  tenir  una 
visió de conjunt.  Amb tot,  assajarem una reconstrucció 
topogràfica de la ciutat fins allí on ens ho permetran els 
testimonis arqueològics.
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Assaig d'una reconstitució 
topogràfica i característiques dels 

edificis més rellevants

És  possible  que  a  la  terrassa  més  elevada  de  la  zona 
monumental  s’hagués  construït  el  temple  d’August,  al 
costat  d’altres  de  dedicats  a  les  deitats  més 
representatives de la religió oficial.  Ara,  quants i  quins 
eren  aquests  temples,  no  ho  sabem.  Els  testimonis 
literaris  i  monetals  es  limiten  a  dir-nos  que  Tàrraco 
disposava  d’un  temple  dedicat  a  August  i  un  altre  de 
dedicat  a  Júpiter.  Per  la  categoria  dels  déus  ens 
aventurem a suposar que es trobaven situats  en aquest 
lloc preeminent.
Del temple d’August, en tenim una visió iconogràfica als 
dupondis  encunyats  a  la  Colonia  Urbs  Triumphalis 
Tàrraco entre els anys 15 i 16 de la nostra era, tal com ja 
hem explicat. Per aquest testimoni podem constatar que 
era  un  dels  més  sumptuosos  i  monumentals  temples 
d’Hispania:  octàstil  i  dípter,  columnes sobre basaments 
àtics  rematades  amb  capitells  d’ordre  compost,  frontó 
decorat, al seu centre, amb un clípeus, i els acròteris en 
forma de palmetes. La suma de les altures de la columna i 
l’entaulament amidava 11’60 metres. Al seu interior devia 
haver-hi l'estàtua d’August que figura a les monedes243.
Quan a l’ara que servia per a sacrificar en honor a August, 
també la coneixem per una representació monetal. Té per 
basament  un  dau  amb  dues  pilastres  laterals  que 
sostenen  un  entaulament  simple.  A  les  monedes  més 
grans  el  dau  apareix  adornat  amb  un  clípeus  i  una 

243 Beltrán, Monumentos, 39-66.
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garlanda que aguanten dos bucranis, i a les més petites és 
llis. De la part superior de l’ara surt una palma gairebé 
tan alta com ella244.
En principi hi ha una certa unanimitat a situar els dos 
temples a la part més alta de la ciutat, segons un costum 
romà. Però, on? Al segle passat hom trobà fragments de 
sumptuosos  elements  arquitectònics,  entre  els  quals 
destaquen  els  frisos  i  cornises  de  marbre  blanc  que 
podem  contemplar  al  Museu  Provincial245,  entre  els 
carrers de Sant Llorenç i la Mercè i les places de l’Oli i del 
Peix, i hom els atribuí al temple d’August. L’any 1884, en 
obrir els fonaments del Seminari Conciliar, aparegueren 
un  fragment  de  fris  decorat  amb  garlanda  i  atributs 
sacerdotals,  dos  medallons  amb  la  representació  de 
Júpiter Ammon, un capitell  i  part del fust estriat d’una 
columna. Aquests elements, segons Hernández Sanahuja, 
devien ésser d’un temple, el de Júpiter Ammon, de 10’29 
metres d’alçada, sense comptar el frontó i l’estilobat246.
Mai  no  s’ha  pretès  que  tots  aquests  testimonis 
arqueològics  fossin  trobats  "in  situ".  Amb  tot,  han 
motivat una localització dels temples: el d’August, en una 
àrea limitada pels carrers de Sant Llorenç, la Mercè, part 
del  de  Talavera  i  les  places  de  l’Oli  i  del  Peix;  i  el  de 
Júpiter,  aproximadament al  lloc que ocupa la Catedral. 
Tanmateix,  les  dades  que  del  temple  d’August  ens 
forneixen les monedes,  contrastades  amb els fragments 
decoratius  i  arquitectònics  descoberts,  suggereixen  les 
següents  elucubracions,  exposades  per  l’arqueòleg 
Sánchez Real: Si el temple on hi havia l’estàtua d’August 
era d’ordre compost, ¿no fóra possible que li pertanyés el 

244 Ibid.
245 Museo. Guía, 15; Hernández, Historia, I, 2, Apèndix, 30.
246 Hernández, Historia, I, 2, Apèndix, 27.
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capitell  d’aquest  ordre  que  aparegué  en  construir-se  el 
Seminari  l’any  1884?  Si  el  temple  representat  a  les 
monedes mostra un clípeus adornat, ¿per què no hem de 
suposar que els clípeus del Museu Arqueològic trobats al 
mateix lloc que el capitell, amb el cap de Júpiter Ammon, 
no  són  els  del  temple  d’August?  Si  a  la  mateixa  zona 
aparegueren  uns  fragments  de  marbre  amb  garlandes 
sostingudes per bucranis, ¿per què no s’han d’atribuir a 
l’ara  d’August i  no al  fris d’un temple?247 Com remarca 
molt  bé  Sánchez  Real,  aquests  suggeriments  són  una 
bona mostra del difícil i complex problema que planteja 
la qüestió dels cultes i els temples de Tàrraco.
Per ara, doncs, no és possible de determinar la situació 
exacta  o  aproximada  dels  temples  tarragonins  més 
representatius  de  la  religió  oficial.  Admetem,  bé  que 
sense poder-ho demostrar com voldríem, que s’alçaven a 
la  terrassa  superior  de  les  tres  en  que  era  dividida  la 
ciutat alta; però, ¿quina relació tingueren aquests temples 
amb aquells murs de grans dimensions, relacionats entre 
ells,  que va descriure  Pons d’Icart,  part  dels  quals  han 
pogut ésser estudiats  per Serra i  Vilaró amb el resultat 
que  formaven  part  d’una  edificació  sumptuosa, 
reformada ben entrat el segle I o en els primers decennis 
del II, precisament en una època en què els temples de 
Júpiter i August, devien ésser tractats amb més cura que 
mai? Heus ací un altre problema a resoldre.
És evident que les restes arquitectòniques que es veuen a 
la  segona  terrassa  estan  relacionades  entre  elles.  Són 
perpendiculars  les  unes  a  les  altres,  com  ho  són  la 
majoria dels carrers actuals que possiblement deuen llur 
estructura a les antigues edificacions romanes. Les voltes 

247 Sánchez Real, Publicaciones, fasc. 41-48, pàg. 88.
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i el mur del carrer de la Civaderia són paral·lels al mur del 
carrer  dels  Ferrers,  i  alhora  perpendiculars  als  murs 
adornats amb simulades pilastres dòriques del Pretori i 
del  que  es  troba  al  pati  de  l’ex-beateri  de  la  plaça  del 
Pallol. Donem aquest exemple perquè està il·lustrat amb 
elements  molt  visibles,  però  el  fet  es  repeteix 
constantment en una multitud de detalls. De tota manera, 
les funcions atribuïdes a l’edifici o edificis d’aquesta zona 
urbana no es fonamenten en cap testimoniatge de valor. 
Palau  d’August?  Fòrum?  Pretori?  Qui  sap!  Potser,  res 
d’això. La manca d’una cronologia aproximada per a les 
edificacions complica encara més la solució del problema.
Una hipòtesi  tan bona com les  altres  és  de creure  que 
bona  part  dels  edificis  eren  destinats  a  oficines 
administratives, civils i  militars; fet i  fet,  això és el que 
sostenia  Hernández  Sanahuja.  Tots  coneixem  el  gran 
aparell administratiu de què estava dotat l’Estat imperial 
romà.  Imaginem-nos  la  quantitat  d’oficines  públiques 
que  havia  de  necessitar  una  capital  de  província  d’un 
Estat  que sentia  una gran predilecció  pel  Dret;  la  gran 
capacitat d’uns arxius on feia cap la documentació de tota 
mena de drets successoris, registres de propietats, plets i 
reclamacions contra particulars i contra el mateix Estat; 
d’expedients  militars,  d’obres  públiques,  etc.  Amb  el 
pensament  en  aquesta  idea  són  possibles  algunes 
interpretacions de testimonis amb força de sentit comú. 
Aquesta, per exemple: en derruir una casa de la plaça del 
Rovellat,  en  un  mur  construït  amb  carreus  romans 
aprofitats,  aparegué  un  fragment  d’una  inscripció 
dedicada al geni del convent "Cluniensis". En un lloc molt 
pròxim,  a  la  paret  de  la  casa  núm.  19  del  carrer  de 
Portella,  hi  ha  un  fragment  de  làpida  amb  lletres  del 
mateix  tipus  que  el  fragment  anterior,  on  pot  llegir-se 
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"Genio Convent.". Al Museu es conserva una làpida de les 
mateixes característiques dedicada al geni "Asturicensis". 
També tenim notícies  d’una làpida  de  la  mateixa  sèrie 
dedicada al geni del Conventus Caesaraugustense . Totes 
aquestes inscripcions són anàlogues, la qual cosa permet 
d’assegurar  que  foren  esculpides  al  mateix  temps. 
Altrament, el tipus de lletra i alguna altra característica 
demostren que això va ocórrer entorn de l’any 100, en 
temps de l’emperador Trajà248 -¿època de la restauració 
de l’edifici explorat per Serra i Vilaró darrera la Catedral? 
-, i no hi ha cap mena de dubte que hi hagué una làpida 
per a cada convent de la província. Tot aixo és suficient 
per  a  admetre  que la  sèrie d’inscripcions  dedicades  als 
genis  dels  convents  de  la  Tarraconense  formaven  part 
d’un mateix edifici. Però, on es trobava situat? Si bé cap 
dels testimonis no ha aparegut "in situ", no deixa de tenir 
un cert sentit que alguns d’ells apareguin en una petita 
zona  que,  sabem,  formava  part  d’un  edifici  públic.  En 
aquesta  zona  es  troben  les  columnes  estriades  amb 
capitells dòrics, que, des de Pons d’Icart, han descrit tots 
els arqueòlegs i historiadors, alhora que no han dubtat a 
atribuir-les  a  tal  o  tal  edifici.  Doncs  bé:  per  les  restes 
trobades en obrir els fonaments del mercat construït l’any 
1960,  al  mateix  costat  d’elles,  podem  afirmar  que 
formaven part d’un edifici públic. Aleshores, ¿per què no 
admetre que les inscripcions pertanyien a aquest edifici la 
funció del qual devia estar relacionada amb alguna missió 
administrativa  concernent  als  convents  jurídics  de  la 
província?
Ja veieu quants d’elements han calgut per a bastir  una 
hipòtesi que, confessem, no ofereix cap mena de garantia. 
Però el cas és que la hipòtesi tradicional, segons la qual 

248 Sánchez Real, Nota arqueológica, "Bol. Arq.", fasc. 57-60 (1957), pàg. 6.
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en aquesta terrassa mitjana hi havia un gran fòrum i un 
gran  palau  construït  per  August,  se  sosté  més  per 
tendència dels autors a copiar-se els uns dels altres, que 
no pas per una interpretació dels escassos testimonis amb 
sentit comú. En el cas del fòrum, ¿és possible de pensar 
en un edifici d’uns 42.600 m2 per a una ciutat de segon 
ordre  com  Tàrraco?  I  després  del  descobriment  d’un 
veritable fòrum, d’unes dimensions molt més modestes, 
en una altra zona urbana, ¿per què s’ha insistit, àdhuc per 
especialistes  en  aquell  gran  Fòrum  que,  fora  de  la 
fantasia, no té altre testimoni en què recolzar-se? I què no 
direm del gran palau d’August? Com en el cas del Fòrum, 
no hi ha una sola referència literària o arqueològica que 
en precisi  l’emplaçament.  Per cert que actualment hom 
estudia uns nivells estratigràfics situats a l’interior de la 
torre anomenada Pretori,  i  sembla que els més pregons 
no són anteriors al segle II, a l’època d’Hadrià.
La tercera terrassa era ocupada totalment pel Circ.  Les 
seves mides interiors eren 340 x 75 metres, i les exteriors, 
360  x  110.  Tenia,  doncs,  una  forma  rectangular  molt 
allargada,  i  estava  limitada,  aproximadament,  a  la  part 
sud  per  les  façanes  de  les  cases  de  la  part  nord  de  la 
Rambla Vella, a la part oest pel carrer de la Diputació, al 
nord pels  carrers  dels  Ferrers i  l’Enrajolat,  i  a  l’est  pel 
carrer de Sant Hermenegild.
La planta i les seccions del Circ han estat publicades pel 
P. Flórez i Hernández Sanahuja249. Segons aquest darrer, 
la porta "triumphalis" era on s’obre actualment el carrer 
del  Portalet;  la  porta  "ostia",  lloc  d’entrada  dels  carros 

249 Flórez,  Esp. sagr., XXIV, 223 ss; Hernández,  Historia, I, 2ª part, Ap., 
pàg.  5;  El  Circo  Máximo,  "Bol.  Arqueológico"  (Tarragona),  fascs.  37-40 
(1952), pàgs. 42-48. Quant a la cronologia, veg. E. Hübner, La arqueologia  
española (Barcelona 1888), 250.
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conduïts pels aurigues, des d’on es dirigien als "carceres" 
per  procedir  al  sorteig  i  a  la  distribució  abans  de  les 
curses, era a la part occidental del Circ, entre el portal del 
Roser i la Rambla de Sant Carles; a la part oriental s’obria 
la porta "libitinensis", per on eren tretes les víctimes.
La graderia meridional estava estructurada per una sèrie 
de  voltes  de  canó,  en  un  total  de  46,  dividides 
longitudinalment,  cada  una,  en  tres  cossos:  el  primer, 
prop de l’arena, lleugerament inclinat, descansava sobre 
el pòdium, d’uns dos metres d’alçada; el segon tenia una 
inclinació  de  31°,  si  sobre  ell  descansava  la  graderia, 
formada  de  dotze  grades;  i  el  tercer  era  horitzontal  i 
sostenia el "visorium". Les voltes del costat septentrional 
diferien  de  les  anteriors  i  se’n  conserven tres  de  quasi 
intactes.
No ens entretindrem a descriure els detalls de l’estructura 
d’aquest monument que el lector interessat podrà trobar 
si  consulta  la  bibliografia  que  en  donem.  En  canvi, 
subratllem que l’obra és possiblement del segle II i que la 
seva situació crea el problema de l’accés a la ciutat alta. 
L’arqueòleg Sánchez Real ha indicat que podien utilitzar-
se, a aquest efecte, les grans voltes anomenades de Sant 
Hermenegild, situades a la part oriental del Circ, vora la 
muralla.
L’àmplia  zona  urbana  limitada  per  la  muralla  que 
comprenia el vessant del turó, del Circ fins al mar, tenia 
una funció residencial  i  comercial.  En coneixem alguna 
cosa  gràcies  als  desmunts  d’extenses  àrees  de  terreny 
realitzats entre mitjan segle passat i el primer quart de 
l’actual.  Pràcticament,  les àrees més riques en troballes 
arqueològiques  foren la  Pedrera  del  Port,  de la  qual  ja 
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hem parlat,  i  la  compresa entre  el  Mercat  i  la  mateixa 
falda del turó que moria al mar.
Hem assenyalat que no és possible d’assajar cap mena de 
reconstrucció topogràfica en la gran àrea de la Pedrera 
del Port malgrat les grans possibilitats d’intentar-ho quan 
fou  desmuntada.  En  canvi,  la  forma  com  s’estudiaren 
bona  part  dels  descobriments  realitzats  a  l’altra  àrea 
permeten d’ajudar-nos a tenir una visió, per bé que molt 
limitada, del que fou la zona residencial i comercial de la 
ciutat en els primers segles de l’època imperial.
El  monument  de  més  interès  i  més  ben  conservat, 
aparegut gairebé al  centre d’aquesta àrea fou un fòrum 
descobert i  excavat per Serra i  Vilaró l’any 1927.  És de 
dimensions  modestes.  El  pati  interior  té  54’30  x  14’30 
metres.  El pòrtic,  de 24 columnes, que el rodeja,  és de 
6’10  metres  d’amplada.  Les  botigues  o  "tabernae" 
situades  a  continuació  del  pòrtic,  a  la  seva  part  NO., 
tenen  2’90  metres  de  fondària  per  3’90  d’amplada.  La 
cúria és gairebé quadrada, amb unes dimensions de 13’07 
x 11’20 metres.
El  descobridor d’aquest important edifici  diu que no hi 
trobà cap indici que permetés de datar-ne la construcció. 
També observa que per bastir el Fòrum i altres edificis de 
la  mateixa  zona,  se’n  derruïren  d’anteriors  que 
s’aixecaven al  mateix  lloc,  la  qual  cosa significa  que es 
produí un canvi d’estructura urbana.
Aquesta inconseqüència  és  important  per a  nosaltres,  i 
encara ho fóra més si podíem establir la cronologia. Per a 
aquesta finalitat només disposem d’una gran quantitat de 
testos  de  "terra  sigillata"  de  totes  les  èpoques  en  què 
aquesta  ceràmica  va  ésser  de  moda,  entre  la  qual  se’n 
troba  d’aretina  amb  les  estampilles  de  Primus  P. 
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Cornelius  i  de  Bargathes,  que  donarien  per  data  "post 
quem" l’any 20 d.C.250. Hi ha, doncs, bones probabilitats 
que el  Fòrum fos  de  l’època  augusta;  però  posseïm un 
document  arqueològic  la  interpretació  del  qual  podria 
variar aquesta hipòtesi.  És aquell  fragment ja esmentat 
d‘una  làpida  dedicada  a  Pompeu  el  Magne,  aprofitada 
després,  per a una altra  inscripció.  Malgrat  que aquest 
testimoniatge  no fou trobat  "in  situ",  el  fet  d’aparèixer 
entre les ruïnes del Fòrum fa pensar que, efectivament, 
aquest  era  el  lloc  més  apropiat  per  a  posar-hi  una 
dedicatòria a un personatge tan important. Tanmateix, en 
aquest cas, ¿es tractava del fòrum que ha estat descrit per 
Serra i Vilaró, o bé d’un altre d’anterior situat al mateix 
lloc o prop d’aquest?
Davant el Fòrum - que mirava a llevant  -  hi havia una 
placeta  quadrada  voltada  d’estàtues  dedicades  a 
personalitats, entre d’altres, emperadors. Era travessada 
per  dues  vies  perpendiculars  que,  aproximadament, 
seguien la direcció nord-sud i est-oest. La primera devia 
unir la ciutat  alta amb una zona residencial,  de la qual 
parlarem seguidament, situada damunt el port; la segona, 
uniria el Fòrum amb el barri comercial, situat, en bona 
part,  a  la  Pedrera  del  Port.  Aquest  carrer,  també 
descobert i excavat per Serra i Vilaró en els darrers vint o 
vint-i-cinc metres anteriors a la seva sortida a la placeta 
de les  estàtues,  enllaçaria,  segons aquest  autor,  amb la 
gran via costanera que venia de Barcino - actual carretera 
de Barcelona -,  la  qual  abans d’arribar  a Tàrraco devia 
seguir  pel  camí  vell  de  la  Rabassada  i,  en  arribar  a 
l’Amfiteatre - que encara no era edificat -, devia enfilar la 
ciutat portuària per la zona de la Pedrera del Port, fins a 

250 L. Vázquez de Parga,  Estado actual del estudio de la tierra sigillata, 
"Archivo Español de Arqueologia", núm. 50 (1943), 127-44.
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arribar al Fòrum després de travessar la citada placeta de 
les estàtues.  Per la part posterior d’aquest edifici,  o sia 
per la seva façana de ponent, devia sortir un carrer que 
conduïa a la porta de la muralla situada a l’actual plaça de 
Ponent; el qual carrer seria la continuació natural de la 
via comercial que acabem de descriure.
És evident que el Fòrum havia d’estar situat en un lloc 
cèntric,  a  tocar de vials  d'importància.  Per això Serra i 
Vilaró,  potser massa precipitadament,  creu que aquests 
dos carrers podrien ésser "els més importants de la ciutat, 
el  comercial  i  el  representatiu",  i  que  travessaven, 
"enfront  d’aquest  fòrum,  la  monumental  placeta 
sembrada d’estàtues"251.
Mentre les cases del carrer "comercial" eren construïdes 
amb materials modestos, a vegades veritablement pobres 
-"opus formaceum"-, al carrer "representatiu", per dir-ho 
amb Serra i Vilaró, que arribava fins damunt mateix del 
port, s’han descobert ruïnes de sumptuoses edificacions a 
menys  de  cent  metres  al  sud  del  Fòrum.  L’excavador 
d’aquestes ruïnes, Hernández Sanahuja, cregué veure en 
llur disposició unes termes i un gimnàs252, però en realitat 
això és una suposició que no resisteix una crítica mitjana. 
Amb una certa temeritat, Serra i Vilaró, quan es refereix a 
aquestes  ruïnes,  apunta:  "En aquest  indret,  en lloc  del 
gimnàs del senyor Hernández, podia haver existit - si és 
que existí - el palau d’August"253.
En  aquesta  zona  residencial  en  direcció  al  barri 
comercial,  possiblement  al  segle  II,  el  de  les  grans 
reformes urbanes, es construí el Teatre, damunt mateix 
del port. Hom aprofità el desnivell del terreny per a tallar 

251 Serra Vilaró; "Memoria", 53.
252 Hernández, Gymnasio.
253 Serra Vilaró, "Memoria", 53.
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les  grades  a  la  roca.  La  seva  orientació  cara  al  mar  el 
protegia de la tramuntana i li conferia aquells principis de 
sanitat que aconsellava Vitrubi per als edificis destinats a 
espectacles  públics  i  d’una manera especial  als  teatres: 
"després del mercat, cal escollir un indret molt sa per a 
les  representacions  escèniques  que  es  donen  en  honor 
dels  déus  immortals"254.  Altrament,  els  constructors 
seguiren  les  recomanacions  vitrubianes  en  escollir 
l’emplaçament  del  Teatre  en  un  lloc  a  menys  de  cent 
metres del Fòrum: d’aquesta manera, en cas d’un sobtat 
temporal de pluja, els espectadors podien refugiar-se sota 
els seus pòrtics.
Les dimensions del  Teatre tarragoní  eren modestes:  39 
metres  de  diàmetre  a  la  seva  part  més  ampla,  el 
"proecintium". S’han descobert 13 grades de 0’38 x 0"70 
metres, part de les quals sostingudes per unes voltes de 
4’50 metres d’amplada per 2’60 d’alçada255.
Podem dir que, de la Rambla al Port,  arreu han aflorat 
restes  romanes,  arquitectòniques,  ornamentals,  d’ús 
domèstic  o  personal.  Algunes vegades  les  troballes  han 
estat tan espectaculars, que hom ha volgut identificar-les, 
amb  un  excés  d’optimisme,  com  a  part  integrant  d’un 
determinat edifici; d’altres, el fet d’aparèixer un element 
aïllat ha servit per a situar, infundadament, l’edificació a 
què pertanyia. D’aquesta manera s’ha localitzat prop del 
Teatre, on fou trobada una làpida del segle II dedicada a 
Minerva pel pintor Q. Attius Mesor, un temple d’aquesta 
deessa;  en  el  primer  tram  del  carrer  del  Governador 
González,  un altre temple dedicat al  Geni Tutelar de la 
ciutat,  pel fet d’haver-hi trobat una campana votiva. La 
llista  d’edificis  situats  per  aquests  procediments  és 

254 Puig i Cadafalch, Arquitectura, I, 99.
255 Ibid., I, 101.
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bastant  llarga,  però  en  prescindirem  perquè,  més  que 
ajudar-nos a  posar  en clar  els  problemes de topografia 
urbana, serviria per a desorientar-nos.
Aquests  descobriments  fragmentaris  només  posen  en 
evidència dues coses, a saber: que els vials eren traçats en 
la  mateixa  direcció  que  els  actuals,  i  que  l’esplendor 
màxima de la ciutat s’esdevingué al segle II.
Cal  creure  que  en  temps  de  la  màxima  expansió 
demogràfica i urbana la ciutat havia ultrapassat els límits 
que li imposava la muralla i format uns suburbis; però on 
era  el  nucli  més  important  d’aquests  suburbis,  quin 
aspecte  tenien,  i  què  representaven  per  l’extensió  i 
l’ordenació  en  el  conjunt  urbà,  són  problemes  que  no 
estem en condicions d’enfocar.
Fet  i  fet,  la  situació  no  és  nova,  sinó  més  aviat  una 
reiteració de les situacions en què ens hem trobat des que 
hem plantejat la problemàtica de la topografia urbana de 
Tàrraco. Ara, alguna que altra orientació, sí que podem 
donar-la,  i,  malgrat  ésser  molt  migrada,  serà  com una 
pinzellada més en el quadre que pretenem de traçar de la 
nostra  ciutat,  l’única  ciutat  catalana  d’una  certa 
importància en el conjunt imperial.
El coneixement d’aquesta hegemonia de Tàrraco sobre les 
altres ciutats catalanes ens ha arribat sobretot després de 
comparar la monumentalitat dels edificis públics. Fins i 
tot, els ciutadans de Tàrraco disposaren per a llur esbarjo 
d’un important edifici com l’Amfiteatre, únic no solament 
a Catalunya, sinó encara a tota la província Tàrraconense. 
De construcció tardana - possiblement del final del segle 
II o del començament del III -, fou impossible d’encabir-
lo  dins  l’àrea  pròpiament  urbana,  i  hom  l’enclavà  al 
vessant oriental del tossal, al  peu mateix de la muralla. 
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Com  en  el  cas  del  Teatre,  vora  el  mar  i  d’esquena  a 
tramuntana, la seva situació és òptima, i una vegada més 
hom aprofità el pendent rocós del terreny per a tallar-hi 
bona part de les grades.
En conjunt  i  en  mides,  l’Amfiteatre  tarragoní  fou  molt 
semblant al de les altres ciutats provincianes occidentals. 
Tenia 130 x 102 metres (Mèrida, 128 x 102; Nimes, 131 x 
100; Bordeus, 132 x 105). Les excavacions realitzades en 
aquest monument entre 1948 i 1953, permeteren de fixar 
com a valors dels eixos de l’el·lipse de l’arena 62 X 37’25 
metres.  També  deixaren  al  descobert  el  podium  i 
l’antepodium,  part  de  l’"imma  cavea",  quatre  portes  i 
altres elements arquitectònics i ornamentals. Sembla que 
tenia unes trenta grades, part de les quals, les que estaven 
d’esquena al mar, eren sostingudes per unes grans voltes, 
de les quals es conserven vestigis importants256.
És probable que, com avui, el vessant oriental del tossal, 
de pendent rost fins al mar, fos una zona farcida de villes. 
Fóra increible que els burgesos romans, amb un sentit tan 
fi quan es tractava de valorar els avantatges de la situació 
d’un  terreny  per  a  adaptar-lo  a  fins  urbans,  haguessin 
passat  per  alt  la  magnífica  posició d’aquest  vessant del 
tossal per a construir-hi llurs finques de recreació. N’han 
estat trobades restes, algunes d’elles pertanyents a villes 
de veritable luxe.
I  encara,  més  lluny  de  la  ciutat,  dintre  del  seu  terme 
actual, és fàcil de topar amb restes de villes romanes que 
formaven part d’explotacions agrícoles. La Pineda, en el 
confí oest del terme, i més enllà, ja en els de Vila-seca i la 
Canonja, prop del litoral, són llocs força rics en troballes. 
D’allí  procedeix el gran mosaic dels peixos darrerament 

256 Ventura, Anfiteatro, 259-80; Hübner, La Arqueología de España, 250.
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ingressat al Museu Arqueològic Provincial, que mostra la 
riquesa  i  el  bon  gust  d’un  dels  propietaris  d’aquestes 
vil·les.  Allí  han  aparegut  grans  dolis  en  els  quals  es 
guardaven les collites de l’explotació. De l’altra banda del 
terme esmentem el  sepulcre  mal  anomenat "Torre  dels 
Escipions", construït tocant a una vil·la de la qual encara 
es poden veure alguns murs, i a terra, escampats en una 
ampla  àrea,  innombrables  testos  de  "terra  sigillata"  i 
materials decoratius de construcció .
L’any 1923, en obrir els fonaments de l’edifici del col·legi 
La  Salle,  al  final  de  l’Avinguda  de  Navarra  (abans 
Estanislau Figueres), aparegueren fragments de làpides, 
ceràmica, vidres i enterraments. L’any 1956, a la mateixa 
zona es trobà una urna de vidre. Les descobertes daten 
del segle II i fan sospitar l'existència d’una zona en la qual 
era costum d’enterrar257.
També aparegueren abundants restes funeràries en l’àrea 
limitada  pels  carrers  de  Ramón  y  Cajal,  Jaume  I  i 
Alliberació,  en  excavar,  l’any  1962  els  fonaments  de 
diversos edificis. Com tantes altres vegades, hom perdé, 
per diverses causes, l’oportunitat de realitzar l’excavació 
metòdica d’un sector d’aquesta àrea que hauria permès 
de constatar la seva funció i fixar-ne la cronologia. Ara 
només  podem  conjecturar  l'abundància  de  restes 
funeràries en una vasta zona que s’estenia fins a l’altra 
part  del  carrer  de  Jaume I,  on fa  bastants  anys  també 
aparegueren  restes  de  la  mateixa  mena.  Quant  a  la 
cronologia,  sembla  que  els  enterraments  i  les 
construccions daten dels segles II o III.

257 "Diario de Tarragona", 20 nov. 1923; "Bol. Arq.", III (1923), 16; fasc. 53-
54 (1956), pàg. 29.
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D’elements arquitectònics o ornamentals romans aïllats, 
en surten arreu entorn de Tarragona, però és impossible 
de determinar quina funció urbana tenien les edificacions 
de  què  formaven  part.  Pons  d’Icart  volgué  localitzar 
diversos temples als suburbis de la ciutat, dedicats a Isis, 
a  Mart  Campestre,  a  Vulcà  i  a  alguna  altra  deïtat 
desconeguda; però ni unes columnes, ni unes làpides que 
no sabem com han arribat  al  lloc  on les  trobà,  no són 
testimonis  suficients  per  a  avalar  afirmacions  com 
aquestes de Pons d’Icart.
Dóna fe de la puixança de Tàrraco en els primers segles 
de  la  nostra  era,  el  monumental  aqüeducte  de  les 
Ferreres, que s’aixeca a uns tres quilòmetres de la ciutat. 
És format per dues files  d’arcs  superposats:  la  inferior, 
que descansa sobre la roca, consta d’onze arcades, i el seu 
punt  més  alt  arriba  als  13’65  metres;  la  superior  és 
constituïda  per  vint-i-cint  arcades,  dues  d’assentades 
sobre les arcades inferiors, i la resta, part sobre aquestes i 
part sobre la roca. L’alçada de les dues arcades del mig de 
la  fila  superior  és  de  10  metres;  l’alçada  total  del 
monument en el  seu punt mitja és de 23’70 metres;  la 
seva  longitud  és  de  217  metres258.  La  finalitat  d’aquest 
monument,  batejat  pel  poble  amb  el  nom de  Pont  del 
Diable,  fou  de  sortejar  un  desnivell  del  terreny  per  a 
l'aqüeducte que conduïa l’aigua des del Francolí - no pas 
des del Gaià, com havia estat suposat - fins a Tàrraco.

258 Hernández, Acueducto, 16.
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Contracció urbana i alteració de 
l'estructura en els segles de 

decadència

Coneixem les causes que determinaren la decadència de 
la  vida  urbana  de  l’Imperi  i,  en  particular,  les  que 
afectaren  la  de  la  nostra  ciutat.  Això  ens  rellevarà 
d’insistir novament sobre aquest punt; però ens sembla 
que no serà de massa remarcar, per aclarir una mica les 
idees,  que  l’impuls  vital  de  les  ciutats  s’esllanguí 
lentament  i  progressivament,  de  primer  d’una  manera 
imperceptible, i després, cada cop més visiblement. Fou 
un procés llarg que durà diversos segles, per tal com en 
realitat s’inicià al segle III.
La lentitud d’aquest procés constitueix una altra dificultat 
a afegir a les que hem anat enumerant, per a l’estudi de 
l’evolució urbana, dificultats que ens obliguen a alterar el 
mètode natural d’exposició i a trepitjar un terreny molt 
insegur.
Situem-nos en el  moment  del  definitiu  canvi  oficial  de 
religió, a la darreria del segle IV. Foren inhabilitats grans 
edificis  públics  com  el  Circ  i  l’Amfiteatre,  i  és  clar, 
perderen  llur  funció  urbana.  Podem  dir  que  quedaren 
abandonats,  a  la  disposició  de  qualsevol  necessitat  de 
darrera hora. Altres edificis públics com els temples, no 
solament foren inhabilitats, sinó àdhuc derruïts, sobretot 
els grans temples que simbolitzaven la religió oficial, els 
que a Tàrraco es trobaven a la part més alta del tossal on 
s’assenta  la  ciutat.  Seguidament  calgué  construir-ne de 
nous, més exactament, un de nou que fos digne de la seu 
del bisbe metropolità de la Tàrraconense. El temps, però, 
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no era propici per a pensar en luxoses construccions, i la 
mateixa manca de mitjans econòmics obligà a aprofitar 
tota mena d’elements dels temples antics.  Altrament, el 
lloc, al cim del tossal, resultava excel·lent com a expressió 
ideal de la consagració a Déu.
Heus  ací  com  totes  les  suposicions  coincideixen  a 
assenyalar que, amb la construcció de l’Església Mare de 
la seu tarragonina on la situa l’arqueòleg Serra i Vilaró, es 
produí un gran canvi en la topografia urbana de la ciutat 
alta de Tàrraco.
Però ens hem situat a finals del segle IV, més de cent anys 
després  de  la  primera  invasió  germànica  i  d’haver-se 
iniciat la decadència de la ciutat. Cal, doncs, preguntar-se 
quins foren els efectes d’aquesta llarga decadència en la 
topografia  urbana abans de produir-se la  crisi  religiosa 
que la modificà tan profundament.
La  progressiva  desaparició  de  la  burgesia  i  la  crisi 
econòmica  originaren  una  gradual  contracció 
demogràfica, que ja era molt important a l’últim quart del 
segle IV.  En conseqüència,  barris  sencers s’havien anat 
despoblant:  primerament,  els  suburbis,  a  la  qual  cosa 
contribuïren les reiterades invasions de bàrbars; després, 
barris  extrems,  com  el  portuari,  que  havia  perdut  la 
vitalitat econòmica que li donava el moviment mercantil; 
més tard, quan les velles fortificacions foren traspassades 
pels  invasors  del  360 i  arrasats  edificis  tan importants 
com el Fòrum, la fesomia de la ciutat degué sofrir un gran 
canvi. La inseguretat degué contribuir a la immigració, i 
la vida urbana, com a expressió d’una activitat burgesa, 
queda  reduïda  a  la  insignificança.  De  mica  en  mica  la 
gran ciutat s’havia anat replegant fins a convertir-se en 
una  base  militar,  amb  la  funció  de  protegir  unes 
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autoritats civils i militars que tractaven d’imposar el fràgil 
ordre imperial de la manera que podien.
Aquesta visió ens mena a creure que al moment del canvi 
oficial de religió els grans monuments públics feia anys 
que ja no s’usaven o que, en tot cas, s’usaven molt poc. 
Altrament, els grans edificis oficials ja no eren necessaris, 
i és ben possible que a les darreries del segle IV una part 
d’ells fossin transformats en habitacles per una població 
que cercava la  seguretat  personal  a  la  part  de la ciutat 
més protegida per la natura.
D’aquests segles de decadència s’ha trobat a Tàrraco una 
necròpolis  cristiana,  estesa  entorn  d’una  basílica 
dedicada a sant Fructuós i als diaques màrtirs Auguri i 
Eulogi. La seva proximitat a la zona del carrer de Jaume 
I, on s’han trobat nombroses restes funeràries paganes, 
suggereix la possibilitat que la seva situació, més que no 
pas casual, es degui al fet d’haver-hi amb anterioritat una 
necròpolis pagana afrontant amb el lloc escollit.
L’extensió  d’aquest  cementiri  cristià  devia  ésser 
lleugerament inferior a la de 200 metres en quadre. A la 
superfície  excavada  es  trobaren  2.051  sepulcres.  De  la 
seva cronologia, ja n’hem parlat amb l’extensió que cal. 
Ací el que volem posar en relleu és que gairebé la totalitat 
dels  elements  emprats  en  les  seves  construccions 
procedeixen  d’edificis  i  monuments  de  "la  ciutat  en 
ruïnes",  diu  Serra  i  Vilaró259;  però  potser  fóra  més 
encertat  de  parlar  d’edificis  abandonats  que  d’edificis 
destruïts pels invasors. "S’hi troba de tot: pedres, carreus, 
motllures  de  marbre,  tègules,  rajoles,  lloses  de  marbre 
amb  inscripcions  paganes,  sarcòfags,  estàtues,  tambors 
de columnes; i tardaria en acabar, si volgués entretenir-

259 Serra Vilaró, San Fructuoso, 157.
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me  en  particularitats  sobre  el  material  de  construcció 
d’aquesta necròpolis, que realment era una recol·lecció de 
fragments  de  les  ruïnes  de  la  ciutat  per  albergar  els 
cadàvers dels éssers estimats."260

Sobre els materials i l'art de 
construir

El  material  de  construcció  més  usat  pels  romans  a 
Tarragona  és  la  pedra,  la  qual  cosa  no  té  res 
d’extraordinari, si pensem que al tossal on radica la ciutat 
i al seu terme la pedra calcària i el sauló - pedra flonja 
fossilífera - es troben en gran abundància. La pedra era 
alternada amb el fang i amb la calç i l’arena per a formar 
morter en determinat tipus de construccions.
La pedra i  el  fang són els  dos materials  amb què hom 
edificà la muralla, el monument més antic que coneixem. 
La seva part essencial, els murs exteriors, és de pedra en 
forma de blocs  sense treballar  a  la  part  inferior  i,  a  la 
superior,  en forma de carreus.  Els  dos  murs  paral·lels, 
exteriors,  estan  units  cada  deu  metres  per  uns  murs 
transversals formats per carreus que descansen sobre un 
reble de pedra i terra que arriba, generalment, fins a la 
quarta filada de carreus.  A partir d’aquest reble, l’espai 
intermedi  que  queda  entre  els  dos  murs  exteriors,  fou 
omplert de capes successives de toves assecades al sol i 
amassades, moltes d’elles, amb terra i palla261.

260 Ibid., 159.
261 Serra Vilaró, Muralla, "Arch. Esp. Arq.", XII, fasc. 76 (1949), pàgs. 221-
36.
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Aquest  sistema  de  construir  mitjançant  un  doble 
parament de blocs de pedra amb reble de terra, toves o 
pedres  irregulars  ("opus  siliceum"  o  "quadratum") 
permet d’establir amb una relativa facilitat la cronologia 
del  monument.  En efecte:  entre la terra que serveix de 
reble es troben sovint fragments de ceràmica o d’altres 
objectes que donen una data segura per a la construcció 
de l’obra.
D’aquí  que  s’hagi  pogut  aclarir  quins  foren  els 
constructors de la muralla tarragonina quan hi ha hagut 
oportunitat d’estudiar amb mètodes moderns el material 
de reble de diversos trossos del monument. Però això a 
Tarragona no torna a escaure’s. A la ciutat alta, la ciutat 
monumental,  com  acostuma  hom  a  anomenar-la, 
predominen les construccions fetes amb grossos carreus 
posats en sec. Els del mur de darrera la Catedral estudiats 
per Serra i Vilaró amiden 52-64 cm d’alçada 156-168 cm 
de llargada, i 60-80 cm d’amplada, i aquestes mides són 
les que, mica més mica menys, es repeteixen a tots els 
murs  del  mateix  tipus  ("opus  isodomum"),  que 
constitueixen gairebé la totalitat dels que coneixem.
És evident que uns murs de proporcions tan grans havien 
de pertànyer a edificacions monumentals que als primers 
segles de l’Imperi devien ésser,  de més a més, luxoses. 
Sabem que el que acabem d’esmentar i els de l’interior del 
Pretori anaven revestits de plaques de marbre; en d’altres 
casos, quan l’obra no era tan luxosa, anava arrebossada i 
possiblement pintada.
En aquesta part de la ciutat tampoc no manquen vestigis 
d’obra  construïda  amb petits  carreus  ("opus  rectum"  o 
"certum")  regulars,  tan  emprada al  nostre  país  en tota 
l’època  imperial;  però  aquest  i  d’altres  tipus  d’obra 
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apareixen en molta menys proporció que no la construïda 
amb grans carreus.
En  les  restes  del  Circ,  de  l’Amfiteatre  i  del  Teatre 
s’observa  una  altra  manera  de  construir.  Consisteix  a 
omplir amb capes de morter i de reble l’espai interior que 
deixen dos murs paral·lels de carreus petits. En aquests 
monuments  era  un  element  important  la  volta,  de  les 
quals  se’n conserven en abundància a Tarragona.  Per a 
llur  construcció  també s’usava el  morter i  el  reble,  i  la 
fàbrica es realitzava mitjançant uns motlles de fusta sobre 
els  quals  descansava  una  primera  filada  de  reble.  Els 
murs que aguantaven les voltes també eren revestits de 
petits carreus.
El morter, el reble i els petits carreus són materials que 
apareixen  al  Fòrum  i  a  d’altres  edificis  dels  barris 
residencial i portuari de la ciutat, de l’època imperial. I al 
costat  d’aquests  edificis  bastits  amb materials  costosos, 
en  trobem  d’altres  de  més  modestos  en  els  quals  el 
material típic de l’obra és el fang. Els trobem de totes les 
èpoques i de diverses menes de tipus. Serra i Vilaró, que 
és qui millor ha estudiat aquesta mena d’obra realment 
pobra  ("opus  formaceum"),  els  observa  en  les  escasses 
restes d’habitacles que excavà al carrer de Soler, vora la 
muralla, anteriors a l’època imperial, en algunes cases del 
carrer  que  desembocava  al  Fòrum,  construïdes,  o 
almenys en ús, en els millors segles de l’Imperi, i en els 
monuments funeraris de la necròpolis de Sant Fructuós, 
que corresponen als segles de decadència. Les cases eren 
bastides amb un sòcol d’obra de fàbrica, damunt el qual 
descansava la paret de tàpies o de toves arrebossada de 
morter i pintada d’un graix de 0’60 m per terme mitjà. És 
segur  que  algunes  tenien  més  d’un  pis.  Per  a  llur 
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construcció  hom usava  l’encofrat.  A  vegades  els  angles 
eren reforçats amb carreus262.
Quan Serra i Vilaró compara els mitjans de construcció 
emprats a la basílica de Sant Fructuós amb els d’aquestes 
cases, remarca: "Les seves parets no difereixen pas de les 
parets de les cases particulars de Tarragona els vestigis de 
les quals hem pogut estudiar; la qual cosa contrasta amb 
les  formidables  construccions  imperials  per  la  llur 
simplicitat  i  grandesa:  aquestes  obres  només  eren 
possibles  amb  la  concentració  de  totes  les  forces  d’un 
gran  imperi  sota  un  govern  absolut,  que  disposava  de 
vassalls subjectes a servituds diverses i d’esclaus; mentre 
que  en  les  construccions  privades  hom  renunciava  a 
aquesta grandiositat i solidesa degut a que eren obligats a 
pagar  la mà d’obra i  a  comprar  els esclaus  que en ella 
treballaven"263.
Aquesta  breu exposició  sobre  els  materials  i  les  menes 
d’obra usats pels romans a Tarragona - i a totes les ciutats 
-, servirà per a remarcar que al costat dels monumentals 
edificis  s’alçaven  les  modestes  cases  particulars;  i  el 
contrast entre aquells i aquestes encara fóra més visible si 
ens entreteníem a posar en relleu la gran diferència de 
riquesa que s’adverteix entre els elements ornamentals. 
Al costat d’unes columnes, d’uns frisos, d’unes escultures, 
etc.,  d’importació  o,  almenys,  treballades  amb  marbre 
blanc importat,  trobem les executades en pedra rústega 
del país, estucada amb estuc de més o menys qualitat, i 
pintades; al costat d’uns sarcòfags que són o volen ésser 
una obra d’art, trobem les pobres sepultures de tègules.

262 Serra Vilaró, Ciutats de fang, 18-20.
263 Serra Vilaró, Fructuós, Auguri, 76.
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IMATGES I LÀMINES

Panoràmica de Tarragona des del sud.

Vista aèria d'una part de la zona central de la ciutat, des del sud-est.
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Pla de terme municipal de Tarragona, amb els antics termes de 
Tamarit i la Canonja anexionats. [Signes convencionals: -+-+-+- 

Límit del terme històric de Tarragona;  ---- Torrenteres; -·-·-·- 
Sèquies. En quadrícula: Reserves urbanes previstes al Pla General 

d'ordenació urbana de 1960. Escala aproximada: 1:75000].

La vegetació de Garriga, predominant en una bona part del terme i 
exclusiva vora l'emplaçament del Pont del Diable (Aqüeducte Romà).
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Gai aspecte del litoral llevantí del terme de Tarragona, on la 
vegetació de Garriga és dominada pel Pi Comú. Al fons, la Punta de la 

Mora.

Secció N.E.-S.O. del tossal tarragoní.
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Secció E.-O. del tossal tarragoní. 

Pressió atmosfèrica a Tarragona, en mil·límetres, entre els anys 1904 
i 1933 (segons Ras, Assaig clima, 5). [A: Màximes extremes; B: 

Mitjana de les màximes diàries; C: Mitjana de totes les hores 
d'observació; D: Mitjana de les mínimes; E: Mínimes extremes].
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Temperatures registrades a Tarragona durant els anys 1903 a 1932 
(segons Ras, Assaig clima, 7). [A: Màximes extremes; B: Mitjana de 
les màximes; C: Mitjana de màximes i mínimes; D: Mitjana de les 

mínimes; E: Mínimes extremes].

Precipitacions anuals registrades a Tarragona, entre 1904 i 1933 (en 
mil·límetres) (segons Ras, Assaig clima, 17).
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Distribució mensual de la pluja a Tarragona durant els anys 1904-
1933, en mil·límetres (segons Ras, Assaig clima, 16).

La nevada dels dies 1, 2 i 4 de febrer de 1961, a la plaça de la Font i al 
Mirador.
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Freqüència dels vents a Tarragona, anys 1904 a 1933 (segons Ras, 
Assaig clima, 25). La llargada de les fletxes és proporcional a la 

freqüència dels vents corresponents.
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Ceràmica ibèrica: fragment d'un vas procedent de les excavacions del 
Fòrum (Serra Vilaró, Memoria, 18).

Ceràmica ibèrica: vas decorat amb motius geomètrics, procedent de 
les excavacions del Fòrum (Serra Vilaró, Memoria, pàg. 35).
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Zona on podia haver estat emplaçada Cal·lípolis, en el cas d'haver 
existit.

Porta «Ciclòpia» de la muralla, propera al Portal del Roser (a l'oest 
de la ciutat).
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Torre de la Muralla, prop de l'Ermita de Sant Magí.
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Reconstrucció d'una secció de muralla, segons J. Serra i Vilaró. Part 
inferior, «megalítica», amb reble de pedra i terra. Part superior, de 

carreus, amb regle de tova.
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Un llenç de la muralla, en el sector occidental de la ciutat. Al fons, la 
Torre del Capiscol, que protegeix una porta «ciclòpia»

Monedes d'or de Kese o Kesse estudiades per Vives Escudero i J. 
Untermann. A dalt, denari (anvers i revers); al mig, as (id); a baix, 

sextant (id). 
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Làpida dedicada a l'Emperador Caracal·la, en la qual es llegeix el 
nom complet de la colònia tarragonina: COL[onia] JVL(ia) VRBS 

TR[iumphalis] TARR[aconensis]. (Museu Arqueològic de 
Tarragona).

Llegenda d'un fragment de làpida que aclareix el significat de les 
sigles C.V.T. o C.V.T.T. (Reconstruïda per P. Bertran, «Colonia Julia 

Urbs Triumphalis Tarraconensis», làm. 1).
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Porta romana de la plaça del Pallol, que formava part d'un gran 
edifici.

Moneda de Tàrraco amb la representació del temple octàstil dedicat a 
August. A l'anvers, l'efígie de l'emperador, divinitzada.
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Moneda encunyada a Tàrraco, amb la façana del Temple d'August
La llegenda diu «AETERNTATIS AUGUSTAE C·V·T·T» (Museu 

Arqueològic de Tarragona).

Busts dels emperadors Luci, Verus, Hadrià i Marc Aureli (Museu 
Arqueològic de Tarragona).
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Efígie del déu Júpiter Ammon, en un clíppeus del segle I (Museu 
Arqueològic de Tarragona).

Escultura Hel·lenitzant, en marbre blanc, que representa Bacus Jove 
(segle II) (Museu Arqueològic de Tarragona).
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Mosaic del cap de Medusa, recuperat en el segle passat de la Pedrera 
del Port. Avui, al Museu Arqueològic de Tarragona.

Mosaic anomenat «dels peixos». S'hi representen peixos i crustacis 
comuns del Mediterrani. De 4x6 1/2 metres. Trobat en una vil·la 

propera a Tarragona. Avui, al Museu Arqueològic.
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Front del sarcòfag que representa el Mite d'Hipòlit i Fedra (segle II)
Extret del mar al 1948 i avui al Museu Arqueològic de Tarragona.

Dors del sarcòfag d'Hipòlit i Fedra. Vegeu làmina anterior.
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A dalt, sarcòfag dels lleons (obra d'importació, tret del Cap de la 
Difunta, que és un artista local). Al centre, sarcòfag dels Apòstols i els 
quatre rius (de pedra del país). A baix, memòria sepultural cristiana, 
en mosaic, amb el calze i el be. (Museu Paleocristià de Tarragona).
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Lauda sepulcral d'Òptimus, alt personatge romà, de començaments 
del segle IV. (Museu Arqueològic de Tarragona)
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Planta de la basílica de la necròpolis de Sant Fructuós (segons Palol, 
Tarraco hispanovisigoda, làm. VIII).

Vista exterior del mausoleu de Centcelles, des del costat oest.
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Detall del mosaic de la cúpula de Centcelles que representa el Geni de 
la Tardor.

Representació d'una vil·la, a la cúpula del mausoleu de Centcelles 
(pintura mural).
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Topografia urbana de Tàrraco en l'època imperial, segons Pons 
d'Icart. [A: Arx; B: fòrum; C: Palau d'August; D: Circ; E: Teatre; F: 

Temple de Júpiter; P:Port].

Topografia urbana de Tàrraco en l'època imperial, segons Hernández 
Sanahuja. [A: Arx; B: Temple de Júpiter; C: Temple d'August; D: 

Fòrum; E: Via Triumphalis; F: Cúria del Fòrum; G: Palau d'August; 
H: Circ; I: Amfiteatre; J: Temple al Geni Tutelar de Tàrraco; K,L,M: 

Termes i Gimnàs; N: Teatre; O: Zona portuària; P: Port; Q: Zona 
residencial; S: Zona suburbana; T: Zona comercial].
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Topografia urbana de Tàrraco en l'època imperial, segons Schulten. 
[A: Arx(?); B: Temple de Júpiter; C: Temple d'August; E: Fòrum; G: 

Via Triumphalis; H: Pretori; I: Circ; J: Amfiteatre; M: Fòrum 
mercantil; N: Carrer; O: Teatre; P: Muralles; Q: Temple; S: Suburbi; 

U: Portes «ciclòpies»].

Fragments del fris del suposat Temple d'August o de Júpiter (Museu 
Arqueològic de Tarragona).
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Topografia urbana de Tàrraco en els segles II i III: Assaig de 
reconstitució de l'autor. [A: Zona dels grans temples; B: Zona 

d'edificis administratius oficials; C: Circ; D:Zona residencial; E: 
Fòrum; F: Zona comercial; G: Teatre; H: Amfiteatre; I: Zona 

portuària; J: Port; K: Possible necròpolis; L: Suburbis; M: Via; N: 
Necròpolis].

Capitell de marbre blanc, potser provinent d'un dels grans temples de 
Tàrraco (Museu Arqueològic de Tarragona).
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Inscripció dedicada al Conventus Asturicensis (segles I-II) (Museu 
Arqueològic de Tarragona).

Planta del Circ. Publicada pel P. Flórez, España Sagrada, vol. XXIV.
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Planta del Fòrum (segons Serra Vilaró, Memoria, 41).

Interior del Fòrum. Reconstrucció ideal per J. Serra Vilaró 
(Memoria, 61).

242



Volta del Circ, conservada al carrer de Sant Hermenegild.

Amfiteatre: Sortida d'un vomitori.
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Planta de l'Amfiteatre. Segons S. Ventura, Excavación del Anfiteatro 
romano de Tarragona, «Archivo Español de Arqueología», XXVII.

Estat actual de l'Amfiteatre.
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Planta del Teatre de Tàrraco. De J. Puig i Cadafalch, L'arquitectura 
romànica a Catalunya, vol. I.

Aqüeducte romà del segle II, vulgarment anomenat Pont del Diable. 
A baix, la seva representació imaginària publicada a la «Crònica de 

Catalunya» de Jeroni Pujades (1609).
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Monument funerari dels Segles II-III, impròpiament anomenada 
Torre dels Escipions. És aixecat vora la Via Augusta (carretera de 

Barcelona), en un lloc on va haver-hi una vil·la romana.

Fragment d'un mur romà, a la Plaça del Fòrum. La construcció, a 
base de grans carrers, és típica de les edificacions monumentals de 

Tàrraco.
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