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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

L’objectiu d’aquest projecte ha estat identificar i analitzar els rituals funeraris a celebrats als suburbis de Tàrraco i el seu 
territorium. Per tal d’assolir-lo hem revisat col·leccions de museus, arxius i informes arqueològics arribant a documentar 721 
enterraments. A través de la recerca, hem estudiat les peculiaritats i els elements d’aixovar que les tombes presenten amb 
el suport de les fonts escrites. Hem detectat pràctiques rituals com ara libacions, sacrificis i objectes relacionats amb 
ofrenes funeràries a l’exterior de les tombes. Hem documentat certa una uniformitat general i repetiva pel que fa a la 
selecció dels aixovars funerari. No obstant això, hi ha algunes diferències sobretot en aixovars que provenen de les tombes 
d’individus morts prematurament (individus no casats, infants). També s’ha constatat una diferència sexual entre dones i 
homes pel que fa als objectes d’aixovar. Hem utilitzat l’evidència arqueològica i literària per tal de trobar el significat 
d’aquests artefactes quotidians que canvien de significat quan entren en contacte amb els morts. En revisar la informació 
procedent d’excavacions hem identificat espais rituals específics dins de la necròpolis  com jardins funeraris i ustrina. 
Aquest estudi ha explorat la manera com l’arqueologia ens permeten identificar les pràctiques rituals dins les àrees 
funeràries. L’estudi de materials arqueològics documentats als estrats de freqüentació de les necròpolis ens ha permès 
detectar l’evidència material de la ritualitat.
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Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

The aim of this project has been to identify and analyze funerary rituals performed at suburbia of Tarraco and its territorium. 
In order to fulfil our objectives we have revised museum collections and archives and archaeological report. The result is the 
study of 721 burials recorded. By means of the research, we have studied the peculiarities and the grave goods that tombs 
presented with the support of the written sources. We have detected ritual practices as libationes, sacrifices and objects 
related to funerary gifts founded outside the tombs. We have noted a general uniformity and repetition of grave goods. 
However, there are some differences mainly in grave goods that come from the tombs of the prematurely deceased 
(unmarried individuals, children). It is also recorded a sexual distinction between women and men into grave goods. We 
have exploited archaeological and literary evidence in order to find the significance of these artifacts of the living as to 
explore their meaning when placed with the dead. By revising excavation information we have recognized ritual spaces 
inside necropolis as funerary gardens and ustrina. This study has looked at the way in which archaeology can allow us to 
identify ritual practices at the Roman necropolis. The study of archaeological materials documented at the living layers of the 
necropolis has allowed us detecting material evidence on rituality.  
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2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 

mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells.
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I. INTRODUCCIÓI. INTRODUCCIÓI. INTRODUCCIÓI. INTRODUCCIÓ    

�

Les evidències arqueològiques sobre les pràctiques funeràries han estat capitals en la 

reconstrucció de les societats prehistòriques i altmedievals però no ha estat així en l’estudi 

del món romà. L’excés d’èmfasi en qüestions exclusivament històriques, com ara la 

implantació del cristianisme, ha desviat l’atenció d’altres aspectes com ara l’estudi de les 

relacions entre enterraments i societats. I de fet, l’evidència funerària no és gens 

menyspreable: cada cop més necròpolis d’època romana que han estat excavades segons el 

mètode estratigràfic modern i, per tant, cada cop disposem de dades més fiables sobre el seu  

funcionament. La necròpoli són un tipus de jaciment que abunda en el món romà i, és 

potser per aquesta omnipresència arqueològica, que molts cops ha estat menystinguda. 

 

La recerca que hem desenvolupat al llarg d’aquests tres anys («Pràctiques i rituals funeraris a 

Tàrraco i el seu ager (segles II aC- III/IV dC)» pretén eradicar el problema plantejat 
anteriorment en el cas concret de la ciutat romana de Tàrraco. La Colonia Iulia Urbs 
Triumphalis Tarraco ha estat objecte de nombrosos estudis que s’han centrat preferentment 
en els vestigis arquitectònics més espectaculars. Efectivament, existeix una llarga tradició 

d’estudis a l’entorn dels grans espais arquitectònics imperials com ara el fòrum de la colònia 

i el Complex Provincial de la Part Alta. Altres aspectes, però, han romàs en un segon pla.  

Aquest és el cas del món funerari que, tot i que hi ha una gran quantitat de dades 

procedents de les excavacions urbanes preventives disponible, encara no ha estat abordat de 

manera global. Hi han hagut algunes temptatives prou meritòries (Ted’a 1987; López Vilar 

2006) si bé parcials o només centrades en àrees molt concretes de la ciutat. Per altra banda, 

l’existència de la gran necròpoli de Sant Fructuós, l’anomenada Necròpolis Paleocristiana, 

excavada per Joan Serra i Vilaró entre els anys 1928 i 1935, també ha provocat una lògica 

orientació de la recerca cap a cronologies baiximperials. Al llarg del desenvolupament de 

l’arqueologia funerària cristiana tarragonina, hom ha cercat obsessivament configurar una 

«tomba pagana tipus» per confrontar-la amb la «tomba cristiana tipus». Davant l’absència 

d’estudis complets sobre les àrees funeràries altimperials de Tàrraco, freqüentment s’han 

assumit certs apriorismes que han acabat essent inqüestionats pels investigadors com ara que 

la presència d’aixovar funerari és exclusiva de les tombes anteriors al segle III dC i que la 

implantació del ritual inhumador es deu a la difusió del cristianisme. 

 

D’aquí la necessitat d’endegar un projecte de recerca sobre un tema encara per explorar amb 

profunditat. Alhora també hem optat per una aproximació diferent que tingués en compte 

la totalitat del context arqueològic: ritual, espai i arquitectura, elements de senyalització 

(epígrafs), inserció urbana/rural, etc. L’estudi de les àrees funeràries de Tàrraco i del seu 

territori, doncs, no només ha permès conèixer millor els rituals desenvolupats en aquestes 

àrees cementirials sinó també copsar millor la seva organització interna i la seva evolució al 

llarg de quatre segles. D’aquest manera s’han pogut inferir diversos aspectes socials i 

ideològics íntimament lligats amb la mort i que han permès copsar quin lloc ocupava els 

morts dins la comunitat dels vius. 
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II. MARC HISTÒRIC: TEMPS I ESPAIII. MARC HISTÒRIC: TEMPS I ESPAIII. MARC HISTÒRIC: TEMPS I ESPAIII. MARC HISTÒRIC: TEMPS I ESPAI        

�

L’objectiu principal de la nostra recerca ha estat identificar i interpretar els rituals de la 

mort presents a les àrees funeràries de Tàrraco i del seu territori al llarg de cinc segles 

d’història a través d’una visió articulada i multidisciplinar. Tenint en compte l’urbanisme 

de la Tàrraco altimperial (Fig. 1)(Fig. 1)(Fig. 1)(Fig. 1) hem definit tres espais suburbans que s’estenen més enllà 

de les muralles de la ciutat romana: el suburbi occidental, el suburbi oriental i la perifèria 

septentrional. Per tal de copsar la realitat funerària de cada suburbi hem analitzat la seva 

evolució urbanística ja que, en el cas de Tàrraco, en aquests àmbits extra moenia convivien 
espais domèstics, industrials i de lleure que, consegüentment, interactuaven de formes 

diverses amb els espais destinats als morts. Per aquest motiu s’ha realitzat un estudi 

diacrònic complementari dels suburbis de Tàrraco amb l’objectiu de poder contextualitzar 

adequadament les evidències funeràries estudiades.  

 

L’altra finestra d’estudi correspon al territori que depenia administrativament a la ciutat de 

Tàrraco.�El debat sobre la definició dels límits del territori de la ciutat encara està obert i 

resten encara certes indefinicions. La promoció al rang colonial de Tàrraco l’any 45 aC de 

mà de Juli Cèsar (Ruiz de Arbulo 2002) degué significar també una reorganització del seu 

territori i l’establiment dels límits de l’ager Tarrraconensis. De fet algunes dades 
arqueològiques permetrien confirmar aquest extrem (Palet). Tradicionalment el límit sud-

occidental d’aquest territorium s’ha establert en la zona de contacte amb el territori de l’altra 
ciutat romana present al sud de Catalunya, Dertosa (Genera i Arbeloa 1986-87), a l’alçada 
de l’actual població de l’Hospitalet de l’Infant on s’ha ubicat la mansio Oleastrum. Aquesta 
frontera hauria tingut continuïtat en època medieval ja que també al coll de Balaguer 

s’establí el límit entre les diòcesis de Tarragona i Tortosa. Pel que fa a la frontera 

septentrional, les muntanyes de la Serralada Prelitoral fixarien el límit respecte el territori 

d’Ilerda, ciutat que esdevé municipium en època d’August (15-14 aC).  
 

L’ager Tarraconensis al seu cantó nord-oriental limitava amb les realitats urbanes de Iesso i 
del municipium Sigarrensis. La ciutat de Iesso ha estat identificada amb les restes 
arqueològiques documentades al subsòl del municipi de Guissona (la Segarra). Aquesta fou 

fundada ex novo a finals del segle II i inicis del I aC amb una posició estratègica a les terres 
de Ponent. El municipium Sigarrensis (Prats del Rei, Anoia) apareix citada per Ptolemeu 
(Geograph.2.6.63) entre els ilercavons. Les fundacions de Sigarra i Iesso tingueren la finalitat 
de reforçar la presència romana en un punt de confluència viària molt important a la 

Catalunya interior (Pera 1997, 231). És difícil també discernir quin territori limitava a l’est 

amb el de la capital de província Tarraconensis. A la zona del Penedès coneixem epígrafs on 
apareixen personatges que també apareixen en inscripcions de la ciutat de Tàrraco1 fet que 

posa de relleu els vincles existents entre la ciutat i aquesta àrea rural. Per altra banda 

comptem amb altres testimonis que donen fe de la integració de diverses comunitats dins 

l’ager Tarraconensis. Per exemple, els Suburitani dedicaren una inscripció a un ciutadà de 

���������������������������������������� �������������������

1 És el cas de Iunia Euthycia que apareix a l’epitafi del seu pare recuperat a la rectoria de Pacs del Penedès (UF 
372/ RIT 930/ IRC I, 11) i al del seu fill, text aquest recuperat al suburbi oriental de Tàrraco (RIT 534/UF 

976). Destaca també el cas de C. Clodius Aemilianus que apareixen en inscripcions de Tàrraco i que dedicà 
una ara votiva que fou localitzada a Vilanova i la Geltrú (Gorostidi 2010, núm. 3).  
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Tàrraco (Alföldy 1975, RIT 377) mentre que membres de la gens Antistia, probablement 
relacionada amb la mansio Antistiana, apareixen també al registre epigràfic tarragoní (Dupré 
1994, 249)2. El límit nord-est del territori de Tàrraco s’hauria d’ubicar a l’alçada del riu 

Congost i no a l’arc de Berà. En opinió de Dupré, l’existència de la mansio ad Fines, a 
l’alçada de l’actual localitat de Martorell, que presenta un nom prou significatiu, indicaria 

un límit administratiu probablement entre Bàrcino i Tàrraco. Un cop revisades fonts i 

bibliografia i davant la impossibilitat d’establir amb precisió l’extensió del territori de 

Tàrraco hem optat per fixar uns límits geogràfics teòrics per a la nostra recerca que hem 

centrat en les actuals comarques del Baix Camp, l’Alt Camp, el Tarragonès, el Baix 

Penedès, l’Alt Penedès, el Garraf i el sud de l’Anoia (Fig. 2)(Fig. 2)(Fig. 2)(Fig. 2). 

 

 
Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1. Àrees suburbanes de la ciuta. Àrees suburbanes de la ciuta. Àrees suburbanes de la ciuta. Àrees suburbanes de la ciutat de Tàrraco durant els segles t de Tàrraco durant els segles t de Tàrraco durant els segles t de Tàrraco durant els segles IIII----IIIIIIIIIIII    dC. Imatge base dC. Imatge base dC. Imatge base dC. Imatge base 

extreta de la Planimetria Arqueològica de Tàrraco (PAT 2007).extreta de la Planimetria Arqueològica de Tàrraco (PAT 2007).extreta de la Planimetria Arqueològica de Tàrraco (PAT 2007).extreta de la Planimetria Arqueològica de Tàrraco (PAT 2007).    

 

Pel que fa al marc cronològic de la investigació, aquest abraça des del segle II aC, quan es 

documenten les primeres evidències funeràries de facies romana a la ciutat, fins a finals del 
segle III, inicis del IV dC, quan es constata un profund canvi econòmic, cultural i social que 

també té el seu reflex en el món funerari. Durant aquestes cinc centúries d’història, Tàrraco 

evolucionà urbanísticament. A l’entorn de l’any 100 aC, Tàrraco començà a desenvolupar-

se a imatge d’una ciutat romana. Els terrenys propers a l’antic oppidum ibèric varen ser 
definits a través d’una extensa retícula regular definida per insulae d’1 per 2 actus. 
Paral·lelament. es construí un gran col·lector o cloaca maxima que travessava 
longitudinalment la ciutat. Durant la segona meitat del segle II aC també es dugué a terme 

la segona fase constructiva de les muralles fet que suposà l’ampliació ostensible del 
pomoerium. Aquesta ciutat en transformació necessitava un nou centre i així es donà pas a la 
construcció del forum, cor de la vida cívica dels habitants de Tàrraco. 
� �

���������������������������������������� �������������������

2
 Els testimonis referents a la gens Antistia corresponen als epígrafs funeraris UF 926/RIT 382 i UF 959/RIT 507. 
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Els espais de la comunitat cívica es configuraren paulatinament intramurs. Però, quins eren 

els espais que els morts ocupaven en època republicana? Comptem amb escasses evidències 

sobre els usos funeraris a la ciutat durant el segle II aC i corresponen principalment a 

inscripcions3 i elements de decoració arquitectònica que, majoritàriament, han aparegut en 

posició secundària. Totes, però, provenen del suburbi occidental de la ciutat, en aquell 

sector delimitat a l’est per les muralles de la ciutat republicana, al nord per la línia de costa i 

a l’oest pel riu Francolí. Per aquesta àrea transcorria una via, possiblement ja existent en el 

període ibèric, que gaudiria d’una llarga pervivència i que correspondria grosso modo amb el 
camí medieval de la Fonteta i l’actual carrer d’Eivissa. Poca cosa sabem, quasi res, de les 

necròpolis i usos funeraris dels ibers que habitaren Tarrakon/Kese abans de l’arribada dels 
romans. Quan els primers itàlics s’instal·laren a la ciutat ubicaren els seus epitafis i sepulcres 

monumentals a la vora de la via més freqüentada i principal en aquell moment, la via de la 

Fonteta. Aquells individus indígenes romanitzats imitaren les maneres romanes com a 

element de prestigi i d’inclusió social. No obstant això, no renunciaren totalment a la seva 

identitat i proposaren una imatge culturalment híbrida a través dels seus sepulcres. Una 

bona mostra d’aquest fenomen són els epitafis bilingües en alfabet llatí i iber�. 

 

A partir del segle I aC, sobretot durant la segona meitat de la centúria, el panorama funerari 

canvià notablement. Es registra un augment significatiu tan d’epitafis en pedra com 

d’elements de decoració arquitectònica pertanyents a sepulcres monumentals. Durant 

aquest període es documenten encara epitafis bilingües però també es fan més freqüents 

aquelles inscripcions que commemoren individus de la classe lliberta. Destaquen alguns 

epitafis que representen veritables llistes d’individus que depenen d’un mateix patronus5. 
Moltes de les inscripcions datades en el segle I aC estan gravades en blocs de pedra local fet 

que evidencia que formarien part de murs i estructures amb cert caràcter monumental. Per 

altra banda, també existeixen suports epigràfics més humils, com ara les esteles d’extrem 

arrodonit6.  

 

Aquest boom funerari, sobretot a nivell monumental, que es registra a la zona de la via de 
«la Fonteta» s’explica sobretot pel moment dolç que viu la ciutat. Per una banda, Tàrraco 

s’havia convertit en colònia de mans de Cèsar a l’entorn de l’any 49 aC. Les elits 

tarraconenses ocupen el seu espai dins el nou ordre. És en aquest període quan apareixen les 

primeres inscripcions honoràries (Alföldy 2001, 63). En el darrer quart del segle I aC es 

desenvolupa una important fase edilícia per a la ciutat: als peus del turó de marina, en el 

lloc que posteriorment serà ocupat pel teatre, es basteixen magatzems portuaris que palesen 

la vitalitat i dinamisme del port de Tàrraco. Aquesta fase expansiva culmina amb el 

���������������������������������������� �������������������

3
 La inscripció funerària llatina més antiga de Tàrraco correspon a l’epitafi de Cn. Lucretius, fill de Lucius, de 
la tribu Scaptia (RIT 12). L’epitafi en qüestió ha estat datat pel professor G. Alföldy de finals de segle II, inicis 
del I aC (Alföldy 1975). Segons B. Ariño (2008, 155-156) el difunt, que formava part de la tribu Scaptia, 
molt rara a Hispània, seria ciutadà romà ja que la tribu a la qual eren adscrits els nous ciutadans hispans era la 

Sergia. 
� És  el cas de les inscripcions RIT 9, 18 (Alföldy 1975). Destaca un fragment arquitectònic amb un capitell 

corinti i part d’un arquitrau amb la inscripció ibèrica: [---]NEI / ]ban).  
� Les inscripcions RIT 6, 10 i 14 (Alföldy 1975) en són exemples il·lustratius. 

� Els epitafis de Decimus Titurnius Diphilus (RIT 16) i Lucia (RIT 11) pertanyen a aquesta tipologia. Aquestes 
esteles, pensades per senyalitzar el  locus sepulturae, no superen el mig metre d’altura. 
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principat d’August quan es construeix un forum adiectum a la zona del forum de la colònia i 
es reforma la xarxa viària. I serà aquest últim element el que tindrà una importància decisiva 

en el desenvolupament de les àrees funeràries de Tàrraco en segles posteriors 

 

A partir del canvi d’era i amb el regnat dels emperadors julioclaudis s’inicià la 

monumentalització de la ciutat de Tàrraco: es construí el teatre, un forum adiectum amb 
una basílica en un dels seus extrems, i s’iniciaren les obres de construcció del complex 

arquitectònic del Concilium Provinciae a la part alta del turó amb el temple d’August al seu 
cim. Durant el govern de Domicià es completarà aquest conjunt monumental amb el circ 

mentre que l’amfiteatre es bastirà a principis del segle II dC gràcies a l’acte evergètic d’un 

flamen provincial. El port, motor econòmic de la ciutat, és ampliat cap a ponent amb la 
construcció de noves naus d’emmagatzematge.  

 

Durant el període tardorepublicà, les primeres àrees cementirials de Tàrraco es 

desenvoluparen al suburbi occidental al, voltant de la via de la Fonteta on les elits 

tarraconenses erigiren els seus monuments funeraris, directament inspirats en aquells que es 

construïen a la península itàlica. En època augustal assistim al naixement d’una segona àrea 

funerària aquesta ubicada al suburbi oriental de la ciutat. És durant el principat d’August 

que apareixen les primeres tombes ocupant aquesta àrea extramurs. Aquest fet permet 

connectar les primeres manifestacions funeràries amb la reforma viària impulsada per 

August. Si bé aquesta reforma viària es troba ben documentada a través del mil·liari trobat a 

Tarragona i datat entre els anys 12 i 6 aC (Alföldy 1975, RIT 934), a nivell arqueològic no 

disposem de dades tan concloents. Excavacions arqueològiques a la zona de ponent i del 

Francolí han documentat altres trams viaris que han estat datats en època augustal (López 

Vilar 2006, 52). L’existència d’una via en aquest sector del suburbi occidental en època 

augustal també pot ser inferida a través de l’existència de restes funeràries datades en aquest 

moment (Koppel 2009, 505-511)7. La presència de monuments sepulcrals amb retrats 

funeraris que estarien integrats en sepulcres monumentals de tipus turriforme ja als últims 

anys del segle I aC a l’entorn de la via de la Fonteta corrobora la monumentalització de la 

via. 

 

La reforma viària al suburbi oriental comportà la monumentalització de l’accés de la via a la 

zona que un segle més tard ocuparà la façana del circ. És sota el mandat d’August quan 

probablement es construirà la porta d’opus quadratum a través de la qual la via penetra a 
Tàrraco (Dupré et al. 1988, 65). És possible que en aquest moment es construïssin els 
primers sepulcres monumentals al voltant de la nova porta. Ens en parlen de manera 

indirecta alguns fragments de decoració arquitectònica que encara avui es troben encastats a 

la muralla medieval i moderna de la ciutat8. Així mateix, les inscripcions més antigues 

���������������������������������������� �������������������

� En el seu article, E. M. Koppel recull un total de nou torsos d’estàtua que corresponen als retrats funeraris de 

quatre homes i dues dones. Quatre d’aquestes estàtues, totes esculpides en pedra local, provenen amb 

seguretat de la Necròpolis Paleocristiana i són datades per l’autora en el tercer quart del segle I aC. 

� Ens referim a dos fragments que corresponen a frisos decoratius que estan integrats al llenç murari del 

passeig de Sant Antoni. En un apareix el cap d’un bou flanquejat per unes garlandes mentre que en l’altre 

s’aprecien els tríglifs d’un fris dòric. Durant les excavacions a l’amfiteatre dutes a terme pel Ted’a es recuperà 

una peça molt semblant a les anteriors on apareix el cap d’un bou i una patera (Ted’a 1990, AFO-1047). En 
base a criteris estilístics, aquestes peces es daten entre època tardorepublicana i augustal. 
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recuperades d’aquest suburbi, els epígrafs de Rubenia (RIT 15), de L. Minucius Philargurus 
(RIT 13) i l’epitafi d’Ephesius (RIT 5) daten totes elles entre els anys finals de la república i 
els primers moments de l’imperi.  

 

Durant la primera meitat del segle I dC es van començar a poblar de sepulcres les àrees més 

properes a la ciutat del suburbi oriental. De fet, en època júlioclaudia es van construir els 

primers mausoleus i recintes funeraris. En aquest moment assistim a un salt quantitatiu ja 

que els vestigis funeraris es multipliquen a tots els suburbis de la ciutat.  Durant els segles I i 

II s’intensifica la freqüentació funerària del suburbi oriental. Part d’aquesta eclosió funerària 

és contemporània a la construcció de l’amfiteatre de Tàrraco que data de primera meitat del 

segle II (Ted’a 1990). L’edifici es va situar fora muralles, prop d’una de les portes de la 

ciutat que ja en aquell temps, donava accés al gran complex arquitectònic format pel recinte 

de culte, la plaça de representació i el circ. L’amfiteatre va ser l’última gran edifici que 

Tàrraco va incorporar al seu urbanisme. L’amfiteatre va amortitzar un petit espai funerari 

que es trobava a redós de la via que arribaria a la zona del port. Aquest tram viari hagué de 

desplaçar-se per a adaptar-se a la nova realitat topogràfica. 

 

Pel que fa a les àrees funeràries del suburbi occidental, aquestes havien de competir per 

l’espai amb una trama urbanitzada molt consistent formada per luxoses residències 

suburbanes, espais domèstics més humils i àrees dedicades a activitats productives. De fet, 

les àrees funeràries es trobaven allunyades de la porta de la muralla ja que l’espai més proper 

a aquesta estava densament ocupada per edificacions. No obstant això, l’arqueologia ha 

permès detectar la presència de recintes de planta quadrada a l’aire lliure i sepulcres 

monumentals al nord i al sud de la via (Amo i Barriach 1975, 111-112). Durant la primera 

meitat del segle II dC es basteix un nombrós grup de monuments sepulcrals en el tram final 

de la via de «la Fonteta» que pertanyen a tipologies molt diverses, des de sepulcres 

turriformes fins a altars monumentals9. En una altra àrea als voltants de Tàrraco també 

trobem diverses tombes tot i que no estan articulades al voltant d’una via principal, com 

passa en els suburbis oriental i occidental. Es tracta de la perifèria septentrional, una àmplia 

zona que s’ubica al nord-oest del recinte emmurallat de Tarragona. Aquí la presència de 

restes  arqueològiques és bastant dèbil si la comparem amb la resta d’àrees suburbials de la 

ciutat. No obstant això es coneixen diversos vestigis arqueològics de tombes i monuments 

sepulcrals que principalment es daten a l’entorn del segles II i III dC. 

���������������������������������������� �������������������

� En molts casos només resten les fonamentacions d’aquestes construccions. Molt sovint el pèssim estat de 

conservació d’aquestes estructures no permet restituir-ne la seva tipologia original. No obstant això, comptem 

amb diversos elements de decoració arquitectònica que ens ajuden a copsar la dimensió monumental d’aquests 

edificis (vegeu Claveria 2008 i 2009). 
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III. MARC TEÒRIC I METOIII. MARC TEÒRIC I METOIII. MARC TEÒRIC I METOIII. MARC TEÒRIC I METODOLÒGICDOLÒGICDOLÒGICDOLÒGIC    

�

El nostre treball d’investigació s’emmarca dins el camp de l’arqueologia funerària. Aquesta 

està relacionada amb l’estudi de les restes materials documentades dins les sepultures o dels 

conjunts funeraris amb l’objectiu d’entendre el lloc dels morts dins les societats passades 

(Morris 1992). Paradoxalment, l’arqueologia funerària ens parla més dels vius 

contemporanis que dels morts pròpiament dits. 

 

L’arqueologia del ritual ha revitalitzat l’estudi de les manifestacions funeràries a través d’una 

aproximació humanista i multidisciplinar, on entren en joc diverses disciplines, des de 

l’epigrafia i l’estudi de les fonts literàries fins a l’antropologia física. El renovat interès per la 

recerca arqueològica als àmbits de necròpolis ha propiciat l’afinament del mètode 

estratigràfic així com l’aplicació de metodologies científiques més acurades (Ortalli 1998, 

2008). Aquesta millora en el coneixement es deu sobretot a la col·laboració de diversos 

especialistes (paleobotànics, antropòlegs, arqueozoòlegs). Mitjançant l’estudi de les restes 

vegetals i animals, així com l’anàlisi sistemàtic dels esquelets es posen sobre la taula 

informacions precioses a l’hora de reconstruir el ritual, identificar llaços familiars, usos 

funeraris concrets en espais específics, etc. És clar que el període romà ofereix una de les 

millors oportunitats per examinar el ritual funerari des d’una perspectiva de context.  

 

Antigament, el principal focus d’interès de les àrees funeràries es limitava a les inscripcions, 

l’arquitectura sepulcral i al tipus de tractament del cadàver (inhumació/incineració). 

Actualment les informacions registrades en l’estudi de les necròpolis d’època romana 

concerneixen molts més aspectes relacionats amb els rituals i els gestos funeraris. 

Paral·lelament, altres disciplines com la paleopatologia o l’arqueozoologia s’han afegit a 

aquests estudis. Tot i així, el nostre coneixement sobre la ritualitat funerària està marcada 

pel predomini de les fonts literàries en detriment dels testimonis arqueològics. 

 

Les evidències literàries sobre les actituds davant la mort i els morts és molt diversa però ha 

estat utilitzada per compondre i reconstruir una imatge fixa del ritual funerari ignorant la 

diversitat cronològica i espacial (Toynbee 1971). Les fonts textuals ens proporcionen una 

imatge fixa del ritual que no és real. La gran majoria d’aquestes indicacions corresponen a 

Roma en un període molt concret comprès entre el segle I aC i els primers segles de 

l’imperi. Les fonts literàries ens expliquen entre poc i res sobre les pràctiques funeràries a 

províncies o a la resta de les classes socials. Dins la societat romana no existí una manera 

unificada de celebrar els funerals ja que no existia una classe sacerdotal que els definís o 

regís. De fet, l’arqueologia funerària posa de relleu la riquesa de les variants regionals i el pes 

de les tradicions familiars en moltes necròpolis de les províncies (Reichert, L. 1998).  

 

Per a efectuar una anàlisi integral de les necròpolis de Tarraco i el seu territorium hem 
revisat tota la documentació arqueològica existent des de finals del segle XIX fins a l’any 

2009. Per a això hem partit de certes premisses metodològiques que han suposat un canvi 

de perspectiva a l’hora d’aproximar-nos a l’estudi de les àrees funeràries. Tradicionalment, 

l’atenció dels arqueòlegs s’ha centrat sobretot en l’estudi de dos subjectes específics: els 

elements de senyalització de les tombes (particularment apreciats pels seus valors 

arquitectònics, artístics i epigràfics) i les tombes en singular, amb especial interès en els 
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materials d’aixovar. La idea que ha romàs relegada sempre en un discret segon pla en els 

estudis d’arqueologia funerària és la consciència que el context funerari ha de ser comprès 

en el seu conjunt i que tots aquells elements estudiats han d’integrar-se en una lectura 

general. Una necròpoli no està formada per tombes autònomes que s’estudien 

separadament i que solament es proposen de manera unitària a posteriori. Es tracta d’un 
conjunt de múltiples components materials i culturals estretament relacionats. Hem de 

partir, doncs, d’una visió unitària i integradora ja en el moment de l’excavació. Per fer 

efectiu aquest coneixement integral dels rituals i els costums funeraris en època romana a 

Tàrraco i al seu territori hem treballat amb un corpus d’unitats funeràries on hem recollit 
totes aquelles dades significatives.� Tenint en compte tot aquest bagatge teòric i 

metodològic, creiem que la reflexió a l’entorn de la realitat material de les àrees funeràries 

ha de partir de la identificació i l’estudi de les unitats funeràries. «Unitat funerària» és un 

neologisme, un terme de nova creació, que pretén denominar una realitat creada pels  

arqueòlegs en base a la constatació d’un seguit d’elements diferenciats que formen, però, un 

conjunt (Taula 1)(Taula 1)(Taula 1)(Taula 1). 

�

U
n
it
a
t 
fu
n
e
rà
ri
a
 

    

1. les restes humanes que es documenten dins el sepulcre 

2. el contenidor que acull les restes del difunt (urna, sarcòfag, sudari, taüt de fusta) 
3. l’estructura on es diposita el cadàver i el contenidor corresponent, que pot ser 

construïda (caixa de lloses, de tegulae) o pot tractar-se d’una simple fossa 
4. els nivells de farciment de terra que cobreixen el cadàver o l’urna 

5. tots aquells elements materials (objectes, restes alimentàries) que formen part de 

l’aixovar  funerari, que han estat dipositats dins la tomba intencionadament durant 

el sepeli 

6. la coberta que segella l’espai interior de la tomba (llosa de pedra, tegulae) 
7. tots aquells elements materials (objectes, restes alimentàries) que formen part del 

dipòsit funerari exterior, és a dir, que han estat dipositats fora de la tomba 

intencionadament just després de tancar el sepulcre o en el transcurs de les 

cerimònies de commemoració del difunt 

8. els elements de senyalització de la tomba (túmul, element epigràfic) 

TTTTaula 1. aula 1. aula 1. aula 1. Elements Elements Elements Elements constituentsconstituentsconstituentsconstituents    de la Unitat Funerària (UF).de la Unitat Funerària (UF).de la Unitat Funerària (UF).de la Unitat Funerària (UF).    

�

Per tal de gestionar totes les dades es va elaborar una base de dades en FileMaker Pro 8. 

L’arxiu informatitzat que hem creat ha estat pensat com una base de dades que sigui fàcil de 

gestionar i que permetés, no només introduir tota la informació, sinó també que facilités la 

realització de cerques específiques i l’anàlisi estadístic. Aquesta base de dades està formada 

per tres taules relacionades entre sí: Unitat Funerària, Intervenció/Jaciment, i Epigrafia/ 
Escultura. A la taula d’Unitat Funerària (Fig. 3)(Fig. 3)(Fig. 3)(Fig. 3)    apareixen    els camps que contenen elements 

de contextualització de la tomba estudiada, com ara el número d’UF, la seva cronologia o 

l’àrea on ha estat descoberta (suburbi oriental, occidental, perifèria septentrional o ager). 
Després també hi figuren camps que permeten fixar quin és el tractament del cadàver 

(inhumació/incineració), les tipologies sepulcrals i l’espai arquitectònic més immediat a 

l’interior del qual s’efectua la deposició funerària (recinte, interior monument, exterior 

monument, sense context). Dins aquesta fitxa hem inclòs també la identificació 

antropològica del difunt mitjançant els camps de «Sexe» i «Edat» ja que en alguns casos ha 
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estat possible disposar de dades de tipus antropològic i fins i tot paleopatològic�	. Per la 

nostra recerca ens ha estat de molta utilitat la compilació dels camps relacionats amb la 

presència d’objectes a l’interior i a l’exterior del sepulcre (aixovar/dipòsit) per així copsar 

quins són els aspectes i ritmes propis del ritual. Per a aquesta funció hem elaborat dos 

camps de caire interpretatiu, «Aixovar» i «Rituals» que permeten proposar lectures de tipus 

ritual i antropològic. 

 

�

Figura Figura Figura Figura 3333....    FitxaFitxaFitxaFitxa    base d’Unitat Funerària.base d’Unitat Funerària.base d’Unitat Funerària.base d’Unitat Funerària.    

 

La segona taula, Intervenció/Jaciment està vinculada amb la taula Unitat Funerària per així 
poder localitzar ràpidament el context arqueològic de la tomba que s’analitza. 

Intervenció/Jaciment recull aquelles informacions més significatives de l’entorn arqueològic 
on han estat exhumats els sepulcres. En la nostra recerca hem revista totes les actuacions de 

tipus arqueològic que s’han desenvolupat des dels anys 20 del segle passat fins l’any 2009. 

S’han consultat les memòries d’excavació i s’han revisat els materials de les més recents  

quan ha estat possible. Aquests materials han estat inventariats, dibuixats, fotografiats i 

���������������������������������������� �������������������

�	 El nostre treball de recerca s’insereix dins un projecte marc més ampli sobre l’arqueologia funerària de 

Tàrraco. Dins aquesta línia de recerca pròpia de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica també hi treballen 

investigadors d’altres disciplines com l’odontòloga Maite Salagaray García (Universitat Internacional de 

Catalunya) o el traumatòleg Emilio Provinciale (Hospital Joan XXIII) que desenvolupen les seves pròpies 

recerques en el seu camp. 
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analitzats sempre tenint en compte el seu context de procedència. En la taula en qüestió es 

troben camps com ara les coordenades geogràfiques de situació. En el cas de les necròpolis 

en context rural, a cada jaciment se li ha assignat un número d’identificació i, juntament 

amb les coordenades, s’ha bolcat aquesta informació en un programa SIG que ha permès 

generar planimetries molt acurades (Fig. (Fig. (Fig. (Fig. 2222)))). Altres camps de la taula també contenen 

informacions sobre  quins altres elements arqueològics s’han descobert a part de les àrees 

funeràries (vies, edificis industrials, termes) i la datació d’aquests conjunts. La taula 

Epigrafia/Escultura també està vinculada amb la taula Unitat Funerària ja que molts dels 
objectes que hi consten formaven part d’elements de senyalització dels sepulcres, des de 

senzilles esteles fins a monuments sepulcrals més desenvolupats. Els camps recullen la 

descripció de les peces, fotografies al·lusives així com la transcripció dels epitafis i la seva 

datació. 

 

 

IV. RESULTATSIV. RESULTATSIV. RESULTATSIV. RESULTATS    

 

Antigament els principal focus d’interès de les àrees funeràries es limitava a les inscripcions, 

l’arquitectura sepulcral i al tipus de tractament del cadàver (inhumació/incineració). 

Actualment les informacions registrades en l’estudi de les necròpolis en època romana 

concerneixen molts més aspectes relacionats amb els rituals i els gestos funeraris. A través de 

la nostra recerca hem volgut desplaçar el focus d’atenció, no només envers el sepulcre sinó 

també en tot allò que l’envolta. Hem apostat per un estudi de context de les necròpolis per 

poder així interpretar tot allò que registràvem en la documentació arqueològica. La unitat 

funerària, doncs, no l’hem concebuda com un ítem aïllat en el seu anàlisi, ans al contrari, 

hem intentat establert relacions amb les unitats funeràries més pròximes i amb els 

assentaments rurals en el cas de les necròpolis rurals.  

�

IV. 1. Les àrees funeràries suburbanes de TàrracoIV. 1. Les àrees funeràries suburbanes de TàrracoIV. 1. Les àrees funeràries suburbanes de TàrracoIV. 1. Les àrees funeràries suburbanes de Tàrraco    

�

Pel que fa al tractament del cadàver, a les necròpolis de Tàrraco es documenten 

incineracions i inhumacions que comparteixen els mateixos espais funeraris. Això vol dir 

que membres d’una mateixa família són inhumats i incinerats. Durant el segle I dC i, en 

menor grau, durant el segle II dC, incineracions i inhumacions coexisteixen, tot i que el 

ritual de la humatio és el dominant. L’elecció d’un o altre ritual, doncs, es deu a tradicions 
familiars i opcions personals i no pot atribuir-se de manera exclusiva a creences religioses o 

escatològiques concretes. En números absoluts, del total de 644 unitats funeràries 

documentades a Tàrraco, només 28 corresponen a incineracions (4,34%). La resta, 616 

unitats funeràries (95,65%) són inhumacions. Les incineracions s’inscriuen dins un ampli 

marc cronològic que va del segle II aC fins a final segle II dC. Dins les incineracions es 

distingeixen dos grups: les incineracions primàries i les secundàries. Les primàries 

coincideixen en línies generals amb els busta, és a dir, quan la cremació del cadàver es 
realitza al mateix lloc on seran dipositades les cendres. Les incineracions secundàries 

impliquen el trasllat, més o menys complet, de les restes del difunt (ossilegium), cremat 
prèviament a l’ustrinum familiar o públic. Per altra banda, les inhumacions es disposen 
majoritàriament a l’interior de fosses simples o en un sistema mixt de fossa i coberta de 
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tegulae que són col·locades a doble vessant o horitzontalment. No obstant això, també s’han 
documentat altres tipus de contenidors funeraris com sarcòfags i taüts de plom. 

 

El ritual funerari no és només com es gestiona la disposició del cadàver. Existeixen altres 

ítems que també en formen part com ara els aixovars funeraris.  Alguns d’aquests elements 

havien pertangut al difunt, d’altres eren petits regals o munera que els participants al funus 
dipositaven a la tomba. Altres objectes pertanyen a l’esfera simbòlica com les monedes o les 

llànties, mentre que d’altres són de caràcter escaramàntic i protector. Del total de 644 

tombes documentades només 136 presentaven aixovar, un 21,11%. Aquestes dades 

demostren com no existeix un comportament ritual únic, com existeix una àmplia 

variabilitat que els estudis regionals han de verificar i contextualitzar.  

 

Els objectes recuperats en els sepulcres de les àrees funeràries de Tàrraco es distingeixen per 

la seva homogeneïtat. Monedes, llànties, ungüentaris i recipients ceràmics apareixen 

profusament. Molts d’aquests són elements vinculats amb celebracions rituals específiques, 

com ara la vetlla del cadàver (llànties11), la neteja i exposició d’aquest (ungüentaris) o la 

realització d’ofrenes i la celebració d’àpats funeraris (plats, bols, tasses). Altres, com les 

monedes i els amulets cerquen de protegir el difunt de les influencies pernicioses i garantir-

li un viatge tranquil al més enllà. Malgrat aquesta uniformitat pel que fa als ítems que 

constitueixen els aixovars existeixen excepcions. Aquesta excepció esta representada pels 

aixovars procedents de tombes de dones i infants. En el cas de les tombes femenines, en 

algunes apareixen objectes relacionats amb la toilette: miralls, capses de cosmètics, pintes, 
instruments relacionats amb el maquillatge... La identitat social de la dona com a matrona 

es construeix a través d’aquests elements. Un altre cas excepcional el representen les tombes 

infantils. La mors immatura o acerba és sentida com particularment dramàtica i traumàtica 
reflectint-se en aquests aixovars diferencials formats per amulets i joguines. 

 

Pel que fa a la col·locació dels diversos objectes que composen els aixovars, s’han 

documentat unes dinàmiques generals. Les llànties acostumen a col·locar- se als peus del 

mort, així com els bols, els plats i les cassoles. Les gerres, d’altra banda, es col·loquen al 

costat del cap. Alguns objectes es dipositen a sobre del cos, majoritàriament elements 

d’agençament com ara braçalets, agulles, joies, monedes i miralls, etc. Els objectes de grans i 

mitjanes dimensions es col·loquen en aquelles zones lliures de la fossa que no es troben 

ocupades pel taüt. També es poden emplaçar en un pla superior, sobre la superfície del 

mateix taüt, fet que provoca que al descompondre’s la fusta, l’aixovar aparegui damunt del 

cadàver. 

 

���������������������������������������� �������������������

�� Les llànties també eren utilitzades com a regals pels morts durant festivitats a ells dedicades: ita ut ... 
omnib(us) K(alendis), nonis, idibus suis quisquibus(que) mensib(us) lucerna lucens... ponatur incenso imposito 
(CIL VI, 10248). 
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Figura 4. Alguns dels Figura 4. Alguns dels Figura 4. Alguns dels Figura 4. Alguns dels 

objectes d’aixovar objectes d’aixovar objectes d’aixovar objectes d’aixovar 

documentats a les àrees documentats a les àrees documentats a les àrees documentats a les àrees 

funeràries de Tàrraco.funeràries de Tàrraco.funeràries de Tàrraco.funeràries de Tàrraco.    

 

A través de l’anàlisi dels aixovars també hem constatat l’existència d’una marcada distinció 

sexual, prolongant les funcions socials de l’individu dins la seva tomba. El rol sexual es 

troba assumit  a l’hora d’enterrar un membre de la comunitat que ha mort. Els aixovars de 

les dones ens remeten al món de la casa i de la vida conjugal. El mirall, que hem trobat en 

alguns aixovars, juga un rol important durant l’agençament de la núvia. Una altra 

d’aquestes diferenciacions horitzontals són els grups d’edat. En el cas de la necròpolis 

oriental no hem documentat la presència d’una segregació entre tombes infantils i adultes. 

La vida d’un individu ha de passar per diverses fases per acabar plena i completa que s’han 

definit com a«rituals de pas»: naixement, matrimoni i mort. El matrimoni és sinònim de 

reproducció, que és el desig legalitzat i desitjat per la societat per tal de mantenir-se a sí 

mateixa mentre que la mort s’espera a una edat avançada. La mort prematura, doncs, no 

correspon a l’ordre de coses coneguda i natural. Els textos llatins es refereixen a aquest 

fenomen com a mors immatura o parlen d’aquells que han mort ante suum diem. Existeixen 
diferents fonts d’informació sobre la mors immatura, però la més important és la que ens 
subministren les mateixes tombes, a part de les fonts textuals que expressen els profunds 

sentiments causats per aquest tipus de mort dins la família i en extensió, dins la societat. 

Juvenal considerava que no hi havia res més trist que la mort d’una noia jove: naturae 
imperio gemimus, cum funus adultae / uirginis occurrit uel terra clauditur infans ut minor igne 
rogi (Juv. 15. 138-141). 
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El cicle ritual no acabava amb el dipòsit de l’aixovar al costat del cadàver a l’interior del 

sepulcre. En aquell moment el difunt rebia de la comunitat dels vius el reconeixement de la 

seva nova condició a través de diversos rituals d’agregació. El mateix dia del funeral es 

celebrava el banquet fúnebre (silicernium) durant el qual també s’efectuaven ofrenes de 
líquids, les anomenades libationes. A les àrees funeràries de Tàrraco no s’han documentat 
estructures arquitectòniques destinades a la celebració de banquets probablement perquè 

aquests àpats eren frugals i s’utilitzaven elements mobles de fusta per la celebració 

d’aquestes reunions. No obstant això, en algunes tombes s’ha constatat la presència de restes 

de fauna com ossos d’ovicaprí, conill, bou, gallina i ous. En altres casos, la realització 

d’ofrenes d’aliments procedents del silicernium pot ser inferida a través de la presència de 
vaixella ceràmica en l’interior de la tomba. El ritual de la profusio, o sigui, de la realització 
de libacions, està testimoniat gràcies als conductes de libació presents en sarcòfags i 

sepulcres de diversos sepulcres del suburbi oriental. 

�

IV. 2IV. 2IV. 2IV. 2. Les necròpolis . Les necròpolis . Les necròpolis . Les necròpolis in agroin agroin agroin agro    
�

El principal escull al qual ens hem enfrontat han estat els límits de la base documental 

disponible. Existeixen llacunes importants dins la documentació que evidentment, 

repercuteix directament en les interpretacions. Les dades recollides es poden englobar en 

categories diverses que presenten un menor o major grau de fiabilitat. Per exemple, són 

molt abundants les notícies que relaten la troballa fortuïta d’ossos humans o de fragments 

epigràfics durant tasques agrícoles o urbanitzacions descontrolades. Per la seva indefinició 

aquest tipus d’informació només permet establir la presència de restes arqueològiques en un 

punt i poca cosa més. 

 

De manera excepcional, alguns jaciments del territori han estat objecte d’algun tipus 

d’intervenció arqueològica cosa que ha permès assignar tipologies i definir datacions amb 

més seguretat. No obstant això, al territori s’hi ha excavat poc si ho comparem amb 

l’activitat arqueològica desenvolupada a Tarragona per qüestions urbanístiques i de 

desenvolupament territorial. El nombre d’intervencions encara es redueix més dràsticament 

si només tenim en compte aquelles que han documentat espais de necròpoli de cronologia 

altimperial12. No obstant això, ens serveix de ben poc conèixer a la perfecció les àrees 

funeràries dels assentaments del territorium si desconeixem com s’articulaven en relació amb 
les granges, uillae i centres de producció especialitzats més propers.  Els espais dels morts 
dins un territori rural com l’ager Tarraconensis han d’ésser estudiats en relació amb els espais 
dels vius. L’acció antròpica sobre un territori afecta la seva totalitat, des dels punts habitats 

(els jaciments arqueològics) fins als camps parcel·lats, les zones de pastura, les vies de 

comunicació i evidentment, aquells espais sacres i simbòlics com ara les necròpolis o els 

monuments funeraris. Malgrat tot aquest cúmul de limitacions creiem que és necessari 

treballar amb tota la informació disponible per tal de generar hipòtesis de treball, potser 

parcials i limitades, però que poden fonamentar estudis posteriors més amplis. Cal, doncs, 

���������������������������������������� �������������������
12
 Intervencions arqueològiques desenvolupades a l’ager Tarraconensis que han localitzat restes funeràries: 
Roques Roges II (núm. 13), L’Esquirol (núm. 12), la Clota (núm. 25), la Parellada (núm. 32), Mare de Déu 

del Camí (núm. 33), Columbari de Vila-rodona (núm. 37), Santa Tecla- la Gravosa (núm. 69), Mas dels 

Quarts (núm. 88), Vil·la de Mas Sardà (núm. 92), Barranc de Sales (núm. 98). 
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posar totes aquestes vagues referències sobre la taula i intentar analitzar-les i sistematitzar-

les. Les nostres propostes hauran de ser avaluades i redefinides a mesura que la recerca 

avanci. 

 

Al seu torn, hem agrupat aquest centenar de punts d’interès en set zones. Les zones I, II, III i 

IV coincideixen amb les trames de centuriació Tarraco I, II, III i IV proposades per J. M. 
Palet i el seu equip (2005). D’aquesta manera volíem ubicar els jaciments en un context 

arqueològic més ampli i alhora afegir nous elements d’anàlisi que enriquissin l’estudi. La 

distribució espacial dels jaciments revela espais en blanc, àrees on no es documenten vestigis 

de tipus funerari. Un cas extrem en aquest sentit és el de la comarca del Baix Penedès on 

existeix només una vaga referència a la troballa d’una inscripció funerària al jaciment de 

Mas Quefa. Altres àrees que podríem anomenar buides corresponen a la part central de la 

comarca del Baix Camp (zona I) i de la zona entre els límits comarcals del Tarragonès i l’Alt 

Camp (zona II). A l’altre extrem, trobem zones densament ocupades on hi proliferen les 

restes funeràries. Aquest és el cas del sector costaner de la zona i (termes municipals de la 

Canonja, Cambrils, Salou i Vila-seca), el curs mig del riu Gaià (zona III) i la plana de l’Alt 

Penedès (zona VI). És evident que la presència/absència de vestigis funeraris és un reflex 

indirecte dels patrons d’ocupació i que tan sols posen de relleu la ocupació discontínua del 

territori (Palet i Orengo 2010, 148). 

�

N. Jaciment Municipi Comarca Zona 
Datació  

(inicial- final) 

1 Hort Lluny Reus Baix Camp I S. I S. III 

2 Vil·la dels Antigons Reus Baix Camp II S. III S. VI 

3 L’Espluga Pobra Reus Baix Camp I S. II S. V 

4 Vil·la del Mas de Valls Reus Baix Camp I S. I S. IV 

5 Camí de Tarragona Reus Baix Camp I ROMÀ 

6 Forn de Cabalet Reus Baix Camp I ROMÀ 

7 Partida de mas de Pons Vila-seca Tarragonès I S. I ROMÀ 

8 Mas d’en Gras Vila-seca Tarragonès I ROMÀ 

9 La Grassa Constantí/ Reus Tarragonès II ROMÀ S. II 

10 Centcelles Constantí Tarragonès II S. I S. II 

11 Els Tallats Cambrils Baix Camp I ROMÀ 

12 L'Esquirol Cambrils Baix Camp I ROMÀ 

13 Roques Roges II Alcover Alt Camp III S. II 

14 Regueral- Corregidors Cambrils Baix Camp I ROMÀ? 

15 Partida del Torrent Vinyols i els Arcs Baix Camp I ROMÀ? 

16 Darró Vilanova i la Geltrú Garraf V ROMÀ 

17 La Pedra Encantada Sant Pere de Ribes Garraf V ROMÀ 

18 Allò en Ros Sant Pere de Ribes Garraf V S. I S. V 

19 Sant Pau Sant Pere de Ribes Garraf V ROMÀ? 

20 El Vinyet Sitges Garraf V S. I S. V 

21 Barri de les Torres Sant Pere de Ribes Garraf V ROMÀ? 

22 Mas de Pesoler Riudoms Baix Camp I S. III S. V 

23 Almoster Almoster Baix Camp II ROMÀ 

24 Enterrament de Perafort Perafort Tarragonès III ROMÀ 

25 La Clota Creixell Tarragonès IV ROMÀ 

26 Masia Nova Vilanova i la Geltrú Garraf V ROMÀ 

27 Sant Pol Constantí Tarragonès II ROMÀ 
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28 Gas Reusenc Reus Baix Camp I ROMÀ 

29 La Catafara Reus Baix Camp II ROMÀ? 

30 Cal·lípolis Vila-seca Tarragonès I ROMÀ? 

31 Vil·la de la Canaleta Vila-seca  Tarragonès II ROMÀ 

32 Les Parellades Salou Tarragonès I ROMÀ 

33 Mare de Déu del Camí Cambrils Baix Camp I S. I S. III 

34 Mas d’en Burguet Alcover Alt Camp III ROMÀ 

35 Mausoleu de Vilallonga Vilallonga del Camp Tarragonès III S. I ROMÀ 

36 Vil·la dels Masos Cambrils Baix Camp I ROMÀ S. II 

37 Columbari de Vila-rodona  Vila-rodona Alt Camp III S. II 

38 Can Ferré de la Cogullada Vila-rodona Alt Camp III ROMÀ 

39 Masia Figueras Valls Alt Camp III ROMÀ 

40 Torrent de les Voltes Piugpelat Alt Camp III S. IV S. V 

41 Vil·la de les Cavalleries Vallmoll Alt Camp III S. III 

42 Vil·la romana del Vilar Valls Alt Camp III S. II S. III 

43 Camí del Pont del Bisbe Capellades Anoia VII ROMÀ 

44 Can Codina Capellades Anoia VII ROMÀ 

45 La Ratera Castellví de la Marca Alt Penedès VI ROMÀ? 

46 Cal Novançà Sant Martí Sarroca Alt Penedès VI S. I-II 

47 Serrat dels Moros Castellolí Anoia VII BAIX IMPERI? 

48 Vinya de cal Notari Carme Anoia VII BAIX IMPERI? 

49 El Pedregós El Bruc Anoia VII S. III S. IV 

50 Camp de cal Guerxo Santa Maria de Miralles Anoia VII ROMÀ? 

51 Vinya Gran Sant Martí Sarroca/  

Castellví de la Marca 

Alt Penedès VI 
S. I S. II 

52 Hostal del Porc i can Balegues Vilanova del Camí Anoia VII ROMÀ 

53 Torre de les Gunyoles Avinyonet del Penedès Alt Penedès VI S. I 

54 Can Bas Subirats Alt Penedès VI S. I S. II 

55 Castell de Pujades Castellví de la Marca Alt Penedès VI ROMÀ 

56 Els Agullons Mediona Alt Penedès VII BAIX IMPERI 

57 Cova de la Jeta Mediona Alt Penedès VI ROMÀ? 

58 Cova de les Monedes Mediona Alt Penedès VI ROMÀ? 

59 La Torrota de mas Pujó Olèrdola Alt Penedès VI ROMÀ? 

60 Fondos de cal Cuc Pacs del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ 

61 Rectoria de Pacs Pacs del Penedès Alt Penedès VI S. III-V 

62 El Pla del Penedès El Pla del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ 

63 La Casa Alta del Maset de 

Bellavista 

El Pla del Penedès Alt Penedès VI 
ROMÀ 

64 Església de Puigdàlber Puigdàlber Alt Penedès VI ROMÀ 

65 Mas Fumet Sant Martí Sarroca Alt Penedès VI ROMÀ 

66 Cal Miret Sant Martí Sarroca Alt Penedès VI ROMÀ 

67 Can Grau Sant Martí Sarroca Alt Penedès VI ROMÀ 

68 La Muntanyeta Sant Pere de 

Riudebitlles 

Alt Penedès VI 
ROMÀ 

69 Santa Tecla Sta. Margarida i els 

Monjos 

Alt Penedès VI 
S. III 

70 Fàbrica Ondunova Sta. Margarida i els 

Monjos 

Alt Penedès VI 
ROMÀ? 

71 Puig Celoni Torrelavit Alt Penedès VI ROMÀ 

72 La Berna Torrelles de Foix Alt Penedès VI S. I 

73 Can Cotoliu Vilobí del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ? 

74 Salabret Vilobí del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ 

75 Els Cirerers Vilafranca del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ 
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76 Necròpolis entre can Pau Surià  

i can Xic Ferret 

Sant Pere de Molanta Alt Penedès VI 
S. I ROMÀ 

77 Casalot d’Espuny Vilafranca del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ 

78 La Riba Vilafranca del Penedès Alt Penedès VI 
S. I 

ROM

À 

79 Pont de ca l’Artigues Subirats Alt Penedès VI ROMÀ 

80 El Salinar Pacs del Penedès Alt Penedès VI S. I 

81 Vilardida Montferri Alt Camp III S. III S. V 

82 Mas Ravell Montferri Alt Camp III S. II 

83 Les Cabesses Vilabella Alt Camp III ROMÀ 

84 Les Planes de la Serra Vila-rodona Alt Camp III ROMÀ 

85 Mas del Barberet Vila-rodona Alt Camp III ROMÀ 

86 Mas de Gassol Alcover Alt Camp III S. III S. V 

87 Entorns de l’ermita del Roser Vilallonga del Camp Tarragonès III S. III S. IV 

88 Mas dels Quarts Perafort Tarragonès III ROMÀ 

89 El Vilar Sant Pere de Ribes Garraf V ROMÀ 

90 Enterraments del Coll de 

Creus 

La Pobla de Montornès Tarragonès IV 
ROMÀ 

91 Necròpolis de la Nou de Gaià La Nou de Gaià Tarragonès IV S. III S. IV 

92 Vil·la de Mas Sardà La Pobla de Montornès  Tarragonès III S. II S. IV 

93 Mas d’en Bertran La Selva del Camp Baix Camp III ROMÀ 

94 Vilar de la Font de l’Albelló La Selva del Camp Baix Camp III ROMÀ 

95 Necròpolis de Sant Salvador Tarragona Tarragonès II ROMÀ 

96 Torre dels Escipions Tarragona Tarragonès IV S. I S. II 

97 La Parellada Cambrils Baix Camp I S. III S. V 

98 Barranc de Sales La Selva del Camp Baix Camp III S. III S. V 

99 El Serral Pacs del Penedès Alt Penedès VI ROMÀ 

100 Can Llopart Castellet i la Gornal/  

Les Massuques 

Alt Penedès VI 
S. III S. IV 

101 La Vila Vella Riudecols Baix Camp I S. II S. IV 

102 Mas d’en Toda Riudoms Baix Camp I ROMÀ 

103 Mas de Santes Creus Riudoms Baix Camp I ROMÀ 

104 Parades de Sant Bartomeu Les Borges del Camp Baix Camp I S. III 

105 Mas Rabassa Tarragona Tarragonès IV ROMÀ 

106 La Solana Cubelles Garraf V S. III-V 

107 Les  Guixeres de Baix Vilobí del Penedès Alt Penedès VI S. I 

108 Mas Quefa La Bisbal del Penedès Baix 

Penedès 

VI 
ROMÀ 

Taula 2. Jaciments funeraris del Taula 2. Jaciments funeraris del Taula 2. Jaciments funeraris del Taula 2. Jaciments funeraris del territoriumterritoriumterritoriumterritorium    de Tàrraco.de Tàrraco.de Tàrraco.de Tàrraco.    

�

Allò que evidencia l’arqueologia és que existeix una àmplia variabilitat en la ubicació de les 

necròpolis in agro. La topografia pròpia del lloc així com les característiques i evolució 
pròpia de cada assentament tenen una clara repercussió en l’emplaçament de les àrees 

cementirials. Tanmateix és possible distingir dinàmiques generals, situacions que es 

repeteixen en menor o major grau  en diversos jaciments.�En un total de 71 casos és possible 

relacionar les evidències funeràries documentades amb un assentament rural. El principal 

criteri a partir del qual hom atribueix una sepulcre a una determinada vil·la o granja és 

principalment la distància física i/o temporal que existeix entre aquestes dues unitats. Com 

ja hem assenyalat en l’apartat anterior, el nostre coneixement dels assentaments rurals del 

territorium de Tàrraco és limitat ja que comptem amb molt poques excavacions 
arqueològiques. Moltes vegades, doncs, el vincle és hipotètic ja que no existeixen elements 
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que puguin confirmar o negar la contemporaneïtat de necròpolis i punt d’hàbitat o 

producció. En 31 casos s’ha establert una proximitat hipotètica a un assentament en base a 

la presència de fragments ceràmics en superfície en un punt pròxim a les tombes.�Aquest és 

el cas, per exemple, de jaciments escassament coneguts com ara el Forn de Cabalet (núm. 

6). 

 

Un altre grup està format per aquells jaciments de tipus funerari ubicats a prop 

d’estructures arquitectòniques que es corresponen a una vil·la o assentament rústic de 

semblant tipologia. Aquestes construccions poden trobar-se molt a prop de l’àrea funerària 

(a menys de 100m) o més allunyades (més de 100m). Vint-i-dos dels jaciments estudiats 

formen part del primer grup mentre que altres 18 jaciments constitueixen el segon grup.�

Per tal d’evitar que el propi es convertís en un sepulcrum desertissimum (Cic. Pro Sest. 140) i 
es perpetués la cura de la tomba per part de familiars i amics es cercava d’ubicar les àrees 

funeràries al costat de vies i camins fressats.  Fins a 18 punts d’interès funerari es troben 

situats molt a prop les vies principals com ara Mas d’en Gras (núm. 8) o Regueral-

Corregidors (núm. 14) que es localitzen en el tram marítim de la uia Augusta. 
 

Per altra banda, al territorium destaca l’abundància de monuments sepulcrals de tipus 
turriforme, ja sigui amb planta rectangular (en un total de quatre) com circular (amb dos 

exemplars). Aquest tipus de monuments tenien com objectiu reforçar la connexió entre els 

propietaris i el seu fundus com així traspua dels versos d’Estaci quan fa referència a la 
construcció de la tomba del seu pare en una de les seves propietats agrícoles13. Els sepulcres 

monumentals eren construïts per a ser observats però potser no tothom hi tenia accés. En 

certs casos, tot i que és difícil de verificar, degué existir la voluntat de protegir l’apoteosi 

privada del difunt o difunts, restringint l’accés al monument només a parents i amics. El 

columbari de Vila-rodona (núm. 37), la Torre del Burguet (núm. 34) i el mausoleu de 

Vilallonga (núm. 35) són tots ells sepulcres que no estan a prop de les vies principals. No 

obstant això, es constata que estan relacionats de manera molt directa amb d’altres edificis 

de les vil·les de les quals depenien. El mausoleu de Vilallonga es trobava a menys de 100m 

d’uns espais termals mentre que al jaciment de Mas d’en Burguet encara avui s’observen 

murs i paviments a tocar del monument turriforme. 

�

Per tal d’analitzar els comportaments funeraris de la població rural de l’ager Tarraconensis 
durant els segles I aC i III dC cal tenir en compte tots els elements que integren el ritual: el 

tractament del cadàver, la seva disposició a l’interior de la tomba, la deposició d’objectes a 

l’interior o l’exterior del sepulcre, etc. Per fer possible aquest anàlisi hem elaborat una base 

de dades on hem individualitzat un total de 144 unitats funeràries.�D’aquestes 144 unitats 

funeràries, 54 corresponen a inscripcions funeràries mentre que les altres 10 són sarcòfags 

monolítics. Si restem tots aquests elements ens queden tan sols 78 inhumacions i 2 

cremacions mínimament documentats al territorium de Tàrraco, un nombre bastant reduït i 
que ens obliga a ser molt curosos a l’hora d’interpretar les dades. El principal problema a 

���������������������������������������� �������������������
13
 Vix haec in munera solvo/ primum animum tacitisque situm depellere curis/ nunc etiam labente manu nec 
lumine sicco/ ordior adclinis tumulo quo molle quiescis/ iugera nostra tenens, ubi post Aeneia fata/ stellatus Latiis 
ingessit montibus Albam/ Ascanius, Phrygio dum pingues sanguine campos/ odit et infaustae regnum dotale novercae 
(Stat. Silv. 5. 3. 33-40).        
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l’hora d’afrontar l’estudi d’aquestes unitats funeràries és la datació. En la gran majoria de 

casos les tombes no han estat excavades mitjançant mètode estratigràfic i molts pocs 

sepulcres han proporcionat aixovars funeraris. En altres casos comptem amb material 

arqueològic significatiu, com per exemple material epigràfic, però són tots ells objectes sense 

context i que no es poden relacionar amb cap seqüència estratigràfica. De fet, a un total de 

66 unitats funeràries no és possible assignar-los-hi una datació consistent. Tan sols hem 

pogut datar 15 unitats funeràries: 3 daten del segle I, 8 corresponen als segles I-II, 2 daten 

del segle II, 1 del segle II-III i 1 del segle III. La totalitat d’aquests sepulcres han estat datats 

gràcies als materials presents al seu interior. Pel que fa a l’absència/presència d’aixovars, tan 

sols de 25 sepulcres n’han proporcionat. Els objectes més usuals pertanyen a les categories 

de vaixella ceràmica, elements d’agençament, ungüentaris, monedes i llànties. 

 

�

V. CONCLUSIONSV. CONCLUSIONSV. CONCLUSIONSV. CONCLUSIONS    

 

La nostra recerca ha permès documentar un total de 721 unitats funeràries que presenten la 

següent distribució: 616 corresponen a les necròpolis suburbanes de Tàrraco mentre que 

l’ager, en tota la seva extensió n’aporta 105 (Fig. (Fig. (Fig. (Fig. 5555)))). En números absoluts, el ritual 

inhumador és el predominant en 694 casos. A Tàrraco hem documentat inhumacions que 

daten d’inicis de segle I dC, fet que fa recular en el temps el canvi incineració- inhumació, 

que ja no podem buscar al s. II dC. Al llarg de la segona centúria la proliferació 

d’inhumacions es fa evident en el registre arqueològic.��

 

La revisió de les intervencions arqueològiques ens ha permès identificar dues kepotaphia o 
jardins funeraris en els suburbis de la ciutat romana de Tàrraco. Paral·lelament, també s'han 

revisat els materials arqueològics procedents de les excavacions arqueològiques amb especial 

interès pels aixovars i aquells objectes dipositats a l’exterior de les tombes. Mitjançant els 

textos literaris i l’estudi iconogràfic hem pretès inserir en un context cultural i social més 

ampli objectes d’aixovar com monedes, conquilles, miralls, crepundia i amulets, fugint de 
les interpretacions més tradicionals.  

 

La gran majoria d’objectes que trobem a les tombes són petites empremtes dels diversos 

passos del ritual funerari, com per exemple la unctura. Des del moment que mor una 
persona, tota una sèrie de gestos i accions es posen en marxa en una cadena d’esdeveniments 

que deixaran la seva marca (presència o absència) al mobiliari que es troba a l’interior d’una 

tomba. Els elements d’agençament no són deposicions intencionades ja que no hi ha una 

voluntat expressa de dipositar una fíbula, unes sandàlies o una agulla de cap. No és l’objecte 

en sí el que s’ha tingut en compte sinó que aquest apareix com a conseqüència d’un ritual 

previ, l’amortallament. La seva presència depèn de la voluntat de l’amortallador  d’acord 

amb els preceptes  vigents, que vestirien el cadàver amb la roba habitual o amb un simple 

sudari. Després de la mort es duia a terme el rentat i es perfumava el cadàver, la unctura 
pròpiament dita, indici de la qual dins la cultura material el constitueix la presència 

d’ungüentaris de ceràmica o de vidre. Després de la unctura, el cadàver era vestit amb toga 
mentre que els morts de les classes més baixes anirien embolicats amb simples teles.  
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En contrast amb les restes de la mortalla trobem les ofrenes intencionades. Aquests són 

objectes que es dipositen dins o fora de la tomba amb la intenció que acompanyin el difunt. 

Després d’estudiar detingudament els aixovars creiem que han de ser interpretats com 

munera que considerem que són una expressió material que no es justifica solament en clau 
funerària sinó que s’inscriu en un sistema de relacions socials molt més ampli. El regal és un 

element cabdal dins el sistema de relacions entre individus, famílies o fins i tot, ciutats. I no 

només entre els vius, sinó també entre aquests i la divinitat, com és el cas dels exvots. 

S’intercanvien regals en els grans moments de la vida de la persona (el naixement, l’arribada 

a l’edat adulta, el casament) i durant diversos festivals com, per exemple, les Saturnalia. 
L’entrega de munera és el sistema que té la societat romana d’establir llaços de confiança i 
de fidelitat (cal esmentar l’sportula dins la institució del patronatge). Marcial, en la seva obra 
Xenia i Apophoreta, descriu en els seus epigrames diversos objectes que són regalats durant 
les Saturnals i que presenten molts punts de contacte amb els objectes que hem estudiat: 

perfums (unguentum, X. 126), arquetes d’ivori i de fusta (loculi lignei, tali eborei, A. 13. 14), 
pintes (pectines, A. 25), sonalls (crepitacillum, A. LIV), o fins i tot conquilles (concha, A. 
209). Per tant, molts dels elements d’aixovar que hem documentat al llarg de la investigació 

creiem s’han d’interpretar com a regals dels assistents al funeral, sobretot en aquells casos en 

què un mateix element es repeteix (monedes, agulles de cap, ungüentaris). 

 

Per a la família, però també per la comunitat en sentit ampli, el fet del decés suposava un 

trauma angoixant i la pèrdua d’una seguretat històrica. El ritual ha estat interpretat des del 

punt de vista antropològic com una creació cultural d’uns mecanismes de tutela i de 

defensa. Malgrat la mort és una experiència bàsicament individual, traspua a nivell de 

consciència grupal. La mort representa un buit social i les dimensions d’aquest buit 

depenen de la categoria social del difunt. En el món romà, la mort es socialitza a través del 

ritual. A través de l’assistència al funus, de l’entrega dels munera, es plasma la solidaritat 
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entre el grup de persones en dol i la col·lectivitat. Durant aquests moments, els costums 

socials marquen els rols que cada membre de la família del difunt han de desenvolupar. 

S’estableixen normes i costums: el fet de vestir particularment, renunciar a sortir de casa,  

participar als banquets, a menjar, etc., tenen la raó simbòlica de participar de la natura del 

difunt i identificar-s’hi. Simultàniament es creava una barrera entre la família de lugentes i la 
resta de la comunitat. Mitjançant aquest comportament especial, els familiars del mort es 

separaven i marginaven respecte la resta de la comunitat ja que es trobaven en un estat 

d’impuresa i perillositat.  

 

A través del nostre treball hem volgut cercar els vestigis materials dels processos rituals. 

Hem localitzat les tombes i les hem posat en el seu context espacial i cronològic. Hem 

estudiat les seves peculiaritats i els objectes materials que presentaven. Mitjançant els textos 

i l’art, els hem interpretat i els hem inserit dins un sistema social i cultural més ampli. S’ha 

constatat com l’àrea funerària del suburbi oriental de Tàrraco pot ser comparada amb altres 

necròpolis de l’Imperi per la seva estructura així com pels rituals documentats. Es tracta 

d’una necròpolis de ritual mixt, amb incineracions i inhumacions que comparteixen un 

mateix espai funerari. El ritual de la cremació i de la incineració corren paral·leles durant tot 

el segle I dC segons tradicions familiars o gustos personals. També hem documentat algunes 

superposicions en inhumacions i entre inhumacions i incineracions. Pel que fa als aixovars, 

els sepulcres considerats es distingeixen per la seva homogeneïtat. Malgrat la sensació 

general de poc dinamisme respecte els repertoris, creiem hi ha processos transformadors de 

llarga durada, connectats al desenvolupament general dels comportaments funeraris. No 

obstant això és evident que existeix una estandarització en les deposicions. Els aixovars 

estudiats presenten escàs valor (monedes, llànties, conquilles, vasos per beure) però 

presenten amb connotacions simbòliques interessants. L’excepció són els sepulcres de dones 

i nens, proveïts de vegades d’un aixovar més ric respecte la mitjana, als quals acompanyen 

objectes personals (joguines, joies, objectes de tocador). La mort prematura, doncs, és 

sentida com a particularment dramàtica i traumàtica i es reflecteix en aquests aixovars 

diferencials. 

 

Els estudis sobre la religió en general i el món de la mort en concret s’han orientat 

preferentment cap a l’estudi de les especulacions sobre les religions i els déus. S’han analitzat 

els grans textos religiosos mentre que el ritualisme «ordinari» s’ha desatès, considerant-lo 

una forma inferior i decadent de la religió. Un estudi atent dels textos religiosos desvetlla 

com per als antics la religió resideix en la pràctica ritual. En conclusió, per a l’estudi de la 

ritualitat funerària és necessària la implantació d’una nova perspectiva que englobi els 

diversos elements inherents a una necròpoli (tombes, paisatge funerari, textos i imatges) i 

que potenciï la col·laboració de diversos especialistes amb un objectiu comú.  El ritual són 

gestos: la religió antiga era construïda mitjançant gestos i aquests deixen rastre. Aquest punt 

és significatiu per als arqueòlegs ja que deixa una porta oberta a l’estudi dels rituals a través 

de la seva detecció en el registre arqueològic. Amb el nostre treball volem demostrar que 

l’arqueologia en conjunció amb els textos és capaç d’aportar nous punts de vista així com 

informació altament interessant per a poder entendre els comportaments davant la mort per 

part d’una comunitat altament romanitzada com la de Tàrraco. 
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