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INTERVENCIONS AL CARRER SEVILIA
NúMS. t2-r4. NovES DADES pER

A LEvorucró URBANA DEL
"cASC ANTIC" on rÀnnnco

MorsÉs Díaz G,cnctA*

Josll M. Mncrns SorÉ**
M. Iuri¡¡cur_¡.o¡ Tex¡Ll N.qv¡.Rno*

RESUM

A partir d'una reduïda excavació arqueològica es realitza un esrar de la qüestió sobre
l'àrea urbana comp¡esa ent¡e el fòrum de la colònia i el tancament sudoccidental de ]a
muralla republicana. S'apunta la possibilitat d'un urbanisme diferenciat en relació a la
transformació urbana de finals del s, II aC i es proposa la identificació d'un dè's decu-
mani principals de la ciutat.

T;li.* 
clau: Urbanisme, camp de sitges, centre rerrisse¡ i'dústria vinicola r decu-

l.INTRODUCCIO
Aquest document fou exposat eI dia 14 de desembre de I'any 2004 dins
del Cicle de Conferències de la Reial Societat Arqueològica
Tarraconense, i té com a objectiu principal l'anàlisi d'una excavació
arqueològica d'urgència desenvolupada en un solar de I'actual ciutat de
Tarragona. Tänmateix, les dades obtingudes i l'emplaçamenr d'aquesta
excavació ens permeren efectuar, juntament amb referències publicades

1 . * Codex - Arqueologia i Patrimoni. Pl. Sant Fructuós I . -Iarragona 43002.** Institut català d'Arqueologia clàssica. Pl. Rovellat s/n. Tärragona 43003. contacte:
immacias@icac.net.



MOISÉS DÍAZ - JOSEP NI MACIAS - IVf IMMACULADATEIXELL

sobre excayacions properes, noves aportacions en relació al desenvolu-
pament urbanístic del que hem denominar "casc Anric" de Tàrraco.
Hem emprat aquesta expressió, molt comuna en la parla actual de
Tärragona per anomenar el seu centre Històric o part Ár", p., al.ludir
al que nosalrres concebem com l'àrea urbana més antiga de ia ciutat de
Tàrraco que, en conrraposició al casc Antic actual, .rJ., trobaria en la
zona més elevada del turó sinó a ra part baixa i en crara relació de pro-
ximitat amb el port, els recursos hídrics del Francolí i del subsòl càrstic
i amb les vies de comunicació del rerapaís (figura l).
. És prou coneguda la presència d'ui 

"rr..rt"ment 
de cronologia ibè-

rica anterior a I'arribada dels romans. Aquest oppidum, emplaç"t .n el
promontori sudoccidental del turó tarragoní i en el ,.,, ,r.rr"rrt -".í-tim, ha esrar documentar a partir de trebails arqueorògics desenvolu-
pats en el carrer dels capuxins, de pere Martell i de Jatine I. Tioballes
arqueològiques indiquen, a més, la presència de reformes arquitectòni_
ques en què es palesaven tècniques consrrucrives itàliques i que mani-
festen una reurbanització roo'".r" de |indret, molt anierior a la gènesi
urbanística de Tàrraco que, en funció de les darreres interpretacions, ha
de situar-se enrorn la transició del s, II al s. I aCr.

^ 
I'a nosrra investigació parteix de l'excavació rearitzadaper l'empresa

codex - Arqueologia i patrimoni a la cantonada del carrer S'e,oill" (núms.
. 4-8) (figura 6). Les dades que
e forma conjunta amb el que ja
el Fòrum de la Colònia (Spnn¡

uins (Aosmras et alii 1993, Mlnó
1985-1986, l'987 i 1988, .As¡NSro et alii 2000), del carrer de Lleida
(Gürrr et ølii 1994) i del carrer del Gasòmetre (Dí,qzlMactts 2000,
Macns 2000)' Altres acruacions properes no han proporcionat dades
d'interès (Tunru.r 2000) o bé encaìa romanen inèdites3.

. 2. Sobre aquesrs aspectes veure AD ssw¡s et alii r993, M¡cr,,rs 2000, oTrñA/Rurz DE
,\RBULo 2002 i Df¡'zlpucup, 2003.

(entre els anys i9B9
ca¡rer del Gasòmetre
núm. 1 de la plaça

s. 32-34 del passatge
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Menció especial mereix la relació de proximitat amb el recinte
emmurallat de la ciutat i amb I'accés de la Via Augusta flanquejat per
dues torres, tal com testimonià Lluís Pons d'Icarr (figura 5). No exis-

teixen dades fefaents sobre l'itinerari de la muralla. si bé treballs recenrs

insisteixen en el fet que la porta d'accés es trobaria en un indret inde-
terminat situat entre els carrers Sevilla i Mallorca (R¡tr¿or,r 2003, fig.
4). Sobre aquest sentit convé recordar les informacions orals que apun-
ten a possibles murs de la muralla afectats durant les obres de consrruc-
ció dels immobles núm. I del carrer Sevilla i 2-4 del carrer Mallorca
(Cortés/Gabriel 1985, 58, núms. 44 1 4r. D'altra banda, en R.

Gabriel apuntà, molt intuitivamenr però encertada, que l'antiga porta
romana -portal del camí de Morvedre o Sagunt- podria emplaçar-se en

la cantonada entre els carrers de Sevilla i Mallorca (Gelzuer- 1999,
143). Sobre aquest aspecte hi incidirem més endavant (figura 25).

Les diferents intervencions dutes a terme en aquests solars foren rea-
litzades sota el règim d'excayacions d'urgència, ara anomenades inter-
vencions 'þreventives". Els treballs foren motiyets pel projecte d'edifi-
cació d'un bloc d'habitatges i el finançamenr va anar a càrrec de la pro-
motora AGVI 40 S.L., que lra sufragar les tres primeres fases: la delimi-

(t

."'{ì

Figura 1: Plànol de localitz¿cid urbana.



tació arqueològicaa, el rebaix mecà
primera fase d'excayació extensi.
incloïa el petit solar situat en l,an{
els dits vials, ocupats per l,.ntiti
mateix, així com una franja d. ,.g,rr.t"t'que es va d.eixar sota aquestafinca i en I'exrrem oposat' a conrinuació de 

'immobre 
núm. r0 derPassatge dels Forns. posteriorment ra immobiliària finquo t<ir.llorr rr"compre¡ els solars objectes d,inter

Codex - fuqueologia i patrimoni l
explorarT. La darrera fase d,inte¡ver

nya), consisrí en l,excavació de Ia
ljacent a l,immoble núm. 10 del
rqueològic del cobriment de les res_

Cal destacar també que.les restes arqueològiques es çonserven única_ment en la meitat est del solaS donat quå .l .ort"t occidental estava total-ment arrasat fins a la 
¡oc.a.^Alu.rt f.i s,explicaria p., I" ;;;;;å ,'ot,propera del Fortí Reial, I fossat del qual såmbla qu. ,lgui .i;;;" q".afectà tota I'estratigrafia fins a*ibar 

" 
i" * en aquesr noc (figtra 2).

MolsÉs DfAz.]osEP M M,ACIAS - M IMMACUTÁDA TEIXELL

4. En el t¡anscurs de la qual es van e)r
trol arqueològic. Les r¡es p.im.r., es van fer

mesos de desembre de 1999 i març de 2000,

¡s d,abril i maig de 2001 i dirigida per l,ar-

8' Aquesra dar¡e¡a excavació fou dirigida per'arqueòroga paloma Ariende, entre ersmesos de juliol i agost de 2002.
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2. PEzuOD IT ZACIO HISTÒzuCA

Les excavacions han permès exhumar restes que abracen la urbanit-
zació de la ciutat en època tardo-republicana, les reformes d'època
imperial i I'abandonament definitiu del lloc durant l'Antiguitat
Tardana. En total cinc fases superposades (figura 2), fet que suposà, ja

en l'època antige, l'afectació i destrucció de les restes precedents de

manera que la informació que hem pogut extreure de les nostres inter-
vencions no ha estat sempre satisfactòria i, pel que respecte a les dades

estratigràfiques i a la interpretació d'estructures, molts cops, fragmen-
tària. Malgrat això, creiem que les dades obtingudes en aquest solar són
suficients per reflectir l'evolució històrica i urbanística d'aquest sector

de l'àrea intramurs de Tàrraco.

2. l. Les sitges d'emmagatzematge'þreurbanes"

Les restes més antigues localitzades al solar corresponen e unes

estructures d'emmagatzematge de blat excavades en la roca natural
(figura 3). Són un total de set sitges que, en el moment de la seva des-

coberta, es trobaven buides i tapades intencionadament mitjançant una
llosa de forma més o menys circula¡ segellada i falcada amb argila i
pedres més petites (figura 7). D'aquest moment històric més antic no

P

0 5b

Figura 2: Plantø general de les restes
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renim més evidències que les pròpies excavades en el substrat georògic,que marcava un suau p.ndeni nård_sud, 
" 

urr" .;; qîîr,irr"r," ..,,..els 24'70 i els 23,.57 -rrr-. il;; àr." p"..i"rment retallada i arisa_

ft t ,:,_*r,::,$cionar_ra 
.o- ;;" d,emmasatzemarse. per aques_

data de l'excavació
haver-se reutilitzat
vades per Serra Vilaró en solars propers de l,àrhipotèticament or
^- )^--, .^ua aquestes ¡omangueren en lcs crara la gran reforma urbanística d1 h far. selitzades (figures g i 9). Aqu."r"- 

-* *"'"
ció urbanística de T*r".å, , h" associar a l'execu_

quart del segle II aC. S'estableix a general al darrer
t¡ucció de les sitges €m per a Ia cons-

La tipologia de les sitges és força homogènia; s,excavà una boca ambun diàmetre que oscil.la ã"rr. .lr7o i'litir dels 70 cm 
)Lu'ra crÌrre els 4u I els 60 cm, fent un coll que, a par-

magatzem pròp oonant pas a l'estructura de

p.ra i arriba 
" 
., e és de forma fusiforme o de

fi illi"*4"1ffi ,:ï:'"3)com 
j^"h:i:i:^;î:""',."ï::,'ln:;;

i generada 
" o"rri, a. sedimentada en el fons'

hJ'i.r *"rp"r'r* ìî .ot rfia de colgament que
altre a p".,i. d. .l"oo . se,n'havia generat un
desprès de 1., p"r-.ì|.,.. 7 amb el temps, s'havien

retalls .ir.ul"¡s als cost resència d,un seguit de
srtgesr¡. Són possibles

procedir a ¡ecoÌli¡ mosrres del sedi_
n es:a: t¡obar ¡estes de blar comú.
agral¡ Ia seva valuosa i desinteressa_
¡acrava de blat comú, ûtticum

ho_mogeni. Es tracta d,una
:ada i alte¡nant amb nivells
Lrcar, .igualment, que en les
: materral, encara eren visi-

n, i un diàmerre que varia
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Figura 3:
Planta general de kfase I: sitges i encaixos a la roca.

Secciti nmparatiua de sitges documentades en I'entorn.

>5

C/ SEVILLA

ci Sevilla 12, UE 39 Asensio e1 a/li, fig 5

Sitges de l'àrea forense (Sena 1932, figs 20-21)

Sitja caner Colom
(Sena1932,ltg 22)
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encaixos per col'rocar-hi cabassos durant el buidatge i/o farciment de lessitges o bé encaixos d,estructures de fusr
L arta densitat de sitges .;;; äii:i :ii JJ: iïT i',ä.,","del fòrum o en er prope^ol". núm.r o 24 der.".r* à.ir-cipuoi.rr, r"pensaf en una gran àmplia zona de recinres, arqueològicament no iden_tificats, que es trobayen d.rtirr"t, 

" 
1.,

alim.ntari',. At .".r.. S evilta, prrri bl;åTtii:i::i:.1 ff ;H:::que delimitaven i protegien lÀ boqu., de les sitges devien ser recinresde sòcol de pedra ã-b ir,r^ d. ,;;;; No ens han quedat evidènciesarquitectòniques d'aquest moment, atès que aquestes foren íntegra-ment desmuntades per tal d,aixecar les er
posterior (fi sura 1 3).. L únic testimoni d:ï:'r:ï":::ii:::J.:î.i::tures en superficie són les nombroses àrt., d. ,orrorr, còdols i argilaque formaven part de 

'estratigr"fi" 
.o.rrrructiva de ra fase posterior

!1f-ï"r 
2'2)' Le: pedres dels sòãols d'aquestes esrru*ures desmuntadesclevlen ser aprofitades en la construcció dels nous edificis.Com hem esmer

indicis en ¡elació 
"l 

o,"r, a nivell cronològic t., ,]:q.r. no proporcionen

sí de caire indirecta, äii'.Hi:i.låï*¡en. Lúnica evidèìcia, això

tructiva de la fase f o*..ior. Aquesta 
"" ;;ff:":ilH:Xr:iffil;anrics a les da¡re¡ie's del segle tit-prr,'.rå meitat del segle II ac, i en con-tra de les restes trnbades .r, 1., in,.*..r.rors veines der carrer ders

tO! 
:t tenim, com ja hem esmentat, set sirges, separades per 3 i4'5 refe¡ència r., boqu.s, ;;;. sols uns cenrímerres si ens referima les t de maxim ja-1"..'ö.î,,iu., 

¿. les sitges documenrades _UE2rB ides per les parets, ;g;;;t;cadascuna 1""r.*lî.ärî 
" 

0."_se¡ que es van planificar .o:,".du.: .rrru.,u.., independents, 0..;;..;;;;;;; O".o*¡en_ unides du¡ant I'execució deis treballs. N" !, f r1"î
bades per Se¡ra v'a¡ó en er ô¡um r.*i, ;r". ,'". ìïiË:t:::,i:::i#,t,î1iliru_te' El primero renía una profundidad a. z,iõ -1."" un diàmet¡o de 1,90 m. y 0,60 en Iaboca' El segundo t.ní",r.r cuello de 0,60 á. ¿. 

"ìa'¿. sección horizontar cuadrangurar de0,84 m. por 0,64 m., con lor-a"gulor..d;.,1'.;;;,;;" profundidad total de 3 m. y undiàmet¡o der,90 m." (sem¡ r93ã, 40). De r.,, r" ip-"r.gi" de res sitges der carrer sev'ra,el ca¡re¡ dels capuuins i .l fò.,r- io.á ;il;,'ä simurrani ¡esulta el seu procés decolgament' algun de forma progressiva, que foreî ut'itrats.com a abocadors i proporcio-neren^destacats conjunts ceramics; o, .o- .. .l rorr.a a"r, U.rid...13. A tot això hi hem d,afegir 
"fr.., .ui¿*.* äi

ïï:ry": il^.oc¡is 
riana (AMo 1 e 7 e, 24 -2 5)., u",IiÏ tr 

ilffi äï-1t;'r'.i;,':i::iî¡rancesc 10 (ConrÉs/Ga_enrel 19g5, 53) i al clFo*u.,y 2j (SÁNCHEZ R¡,q,r_ 1958)
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Caputxins, no s'han trobat evidències relacionables amb I'oppidum de

Cese'a. Per aquest motiu creiem que, hipotèticament i en funció de les

dades disponibles, la construcció dels recintes d'emmagatzematge -murs
i sitges- s'hauria d'haver produït entre els darrers anys del segle III
aClinicis del següent i l'últim terç del segle II aC, moment en què s'edi-

ficaren les estances de la fæe posterior. Es tractaria, consegüentment,

d'una obra cronològicament pertenyent al període romà i no a I'ibèric.

El material ceràmic que ens està marcant aquesta cronologia (figu-

ra26), eparegut de manera residual en nivells d'època imperial (figura

24), estaria compost per importacions amñriques greco-itàliques,

principalment de les variants 2, 3 i 4 del Lattara, datades bàsicament

en la primera meitat del segle II aC. Tâmbé hi són presents les impor-
tacions púniques; les de l'àrea eivissenca, amb la PE 16, datada entre el

250 i els primers anys del segle II aC, i la PE 23, característica dels tres

primers quarts del segle II aC. Les de l'àrea nord-africana estan presents

amb contenidors Mañá D variants T-5.2.3.21T-5.2.3.1, datades a les

darreries del segle III i els primers anys del II aC, i amb la Mañá C
variants T-7.3.2.I, datable a la primera meitat del segle II aC, i T-

7.4.2.1, que trobem entre el darrer quart del segle III i el primer del II
aC (Ramon 1995).Per últim hauríem de parlar de la vaixella fina, de

la qual se n ha recuperat un exemplar de Campaniana A antiga forma
Lamboglia 23, amb una datació de darreries del segle Ill-inicis del II
aC, juntament amb exemplars de laA Mitja, alguns decorats amb pal-

metes -freqüents en la primera meitat però rars en els darrers cinquan-
ta anys del segle II- i vernís negre de Cales antic, característic dels dos

primers terços d'aquesta centúria. Finalment s'ha d'esmentar la presència

14. Aquí, a més d'evidències d'època romena, s'hi ha documentat tote la seqüència

estratigràfica que va des de les est¡uctures del'oppidum ibèric dels segles V-III aC, fins les

consüuccions de primera meitat del segle II i llur posterior enderroc en la segona meitat
de segle, i altres actuacions en època alt-imperial (solar núm. 24). En els solars 33-37,

situats davant per davant dels que s'estudien en aquest treball, la seqüència documentada

va de les estructures ibèriques dels segles IV i III aC, a un possible abocador del segle I aC,

evidències de construccions públiques i/o monumentals al segle I dC, i reformes edificati-
ves dels segles II i III dC. Finalment les da¡reres evidències escratigràfiques apunten als

segles IV i V (Aoseru¡s et alii 1993,181). Per últim caldria esmenter I'excavació de I'any

1999 il solar núm. 23 del mateix carrer, on s'han detectat contextos ceràmics de primera
meitat del segle II aC (DíezlOrrña 2002) que estan relacionats amb la construcció d'un
carrer i una claveguera (OrIñdRurz DE ARBULo 2000).
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d'una tapadora de comuna púnica tipus Lancel g1lal, datada en ra pri-mera meirar del segle II aC.
La manca de dades actuals sobre Ia Tàrraco republicana i er seu terri_

rropes i civils, fou la conseqüència 
r

i la necessitat d,acumula, ._ i_po,
ció. Es rracra d,un fet estudiat'a
1999), on es dereca un fort increr

srtges són visibles en \es insula¿ resid
precises que per
de coetaneitat o

Ers indicis ac iiä:i,åiJii::i,ïiå::,å,:î
car enrorn l,any 100 aC (DolnrrNco
rrivència enüe zona fo¡ense i activi_

ercer quam del segle II aC (Dí¡z
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2000;DÍtzlOrrñn 2002), coincidint amb els episodis bèl.lics de les gue-
rres celtibèriques. Làrea d'emmagatzemarge del carrer Sevilla comple-
menta, d'aquesta forma, les excavacions de Serra Vilaró, i creiem que fou
excavada amb la finalitat de centralitzar I'estocatge procedent de I'hinter-
land de la ciuitas foederdtã gue, durant el s. II aC, fou el nucli que conei-
xem com Tarraþon. Es tractà d'una activitat productiva o econòmica prè-
via a la planificació i execució d'una àrea urbana i residencial, com les que
coneixem en altres zones de la ciutat baixa.

2.2. La gran reforma tardo-republicana: la definició urbana de Tà¡raco

Durant la segona meitat del segle II aC la nosrra ciutat viu un moment
de forta activitat consrrucriva. Aquest és un fet protagonitzat fonamental-
ment per l'ampliació de la muralla aixecada a inicis del s. II aC, pel rraçar
d'un gran col.lector d'evacuació de residus urbans, per la definició d'una
xarxa ortogonal uiae i insulae que organitzava el nou hàbitat inrramurs i,
molt possiblement, per I'excavació d'un aqüeducte subter¡ani tipus cuni-
culus. Aquests componenrs són, juntament amb el seu port, els ingre-
dients fonamentals d'una ciutat portuària que, en aquesta època, encara
devia tenir un marcada funció militar. La consraració arqueològi ca d'a-
questes evidències ha estat analitzada detalladament o conjunta, identifi-
cant un procés de consolidació urbana de Tàrraco que, en aquesrs

moments, encara es troba en un procés incipient de definició (Cfr.
Aqurr-uÉ et alii I99l; M,rcr.cs/Pucup.1997; Macins 2000; Orrñ¡iRuÍz
DE ARBULo 2002, DiAzlPucup 2003; Mtcr.ts/Pucup 2004).

En relació a la nova ciutat resultant de I'ampliació de la muralla, el
solar del carrer Sevilla s'emplaça dins del seu pomoerium i, en concrer, al
sud del recinte forense i dalt del turó sudoccidental en què finalitzava el

tossal tarragoní. Malgrat l'escassa extensió del solar s'han documentat evi-
dències constructives associades a aquest període i, sortosament, acom-
panyades de restes ceràmiques útils per a la seva datació,5 (figures 4a i 27) .

Molta de la ceràmica d'aquesra fase es troba formant parr dels farci-
ments alto-imperials, ja que les reformes posteriors significaren el retall,
en definitiva la destrucció de part dels murs, els paviments i els nivells

15. Els contextos ce¡àmics representatius d'aquest període històric de Tàrraco, en ra
intervenció del carrer Sevilla, procedeixen dels farciments consrrucrius UEs 30, 54i 131.
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de l'època tardo-republicana. Del context ceràmic associar directament
a I'execució de la ciutat romana, recuperat dels nivells constructius de
regularització del terreny en la nostra excavació, destaca la presència de
vaixella fina de vernís negre del tipus A formes Lamboglia 55,36,27 í
278, queja es üoben als primers momenrs del segle II aC, juntament
amb una plàtera Lamboglia 517, que apareix amb la producció tardana
al darrer quart d'aquesta centúria, i una copa de la forma Lamboglia 1

en campaniana B, datable en el darrer terç d'aquest segle. Completa el

conjunt de la ceràmica fina un gobelet del tipus Mayet 2, que arriba als

nostres jaciments a partir del 150 aC, així com ceràmica local del tipus
grisa de la costa -bols i bicònics-, que esrà acompanyada de ceràmica
de cuina d'importanció itàlica, amb algun exemplar de roig intern
pompeià, també datat en el darrer terç del segle II aC.

S'ha apreciat com es van colgar els magatzems cerealístics i es des-
mantellaren els seus murs. Els tovots d'aquestes antigues construccions
s'integraren en els farciments de terra que s'abocaren per regularitzar í

unificar el terreny'6, a una cota entorn els 24 msnm. És important tornar
a recalcar que les construccions precedents no disposaven de paviments
o nivells de regularització, tal sols era la roca retallada i condicionada per
a la circulació i manipulació de les reserves alimentàries. Les resres que
ara identifiquem sí que denoten la voluntat de transformar urbanística-
ment un paisatge que, fins a aquell momenr, no havia estat transformat
intensament. Cronològicament aquestes estances es daten en el darrer
terç del segle II aC, si bé no podem realitzar més precisions, ja que el

material trobat no és molt abundós, com ha quedat de manifest.
Pel que fa a les primeres construccions pròpiament ¡omanes docu-

mentades en l'excavació, aquestes corresponen a un seguit de murs que
defineixen diverses estances pavimentades, una canalització i un forn".
Els murs es caracteritzen per rccolzar sobre una gran banqueta de fona-
mentació d'entre 1,10 i 0,80 m d'amplada feta amb una filada de

16. Aquest est¡at té un gruix entre 30 i 40 cm. És el que cobreix directament les tapes

de les sitges de la fase ante¡io¡, en ell estan excavades les rases constructives dels murs tardo-
republicans, i s'hi recolzen els paviments d'aquestes primeres edificacions romanes.

17. Malauradament només coneixem el que seria la petita cambra de cocció d'aquest
forn, ja que estava parcialment ocult sota el perfil del car¡er Sevilla, que marcava el límit
de I'excavació d'urgència.
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pedres irregulars mitjanes-grans tigades amb argila, que s,encabí en
farciments de regularització fins arri_
els murs pròpiament dits, que tenen

pedres mitjanes i mitjanes_grans amb
i morrer de calç barrejat Ãb gr",o.,

Aquests murs defineixen diferents espais, seguint un eix amb orien-tació sE-N'!7'els cosrars ilargs i N\ø-sË .k .r,ritr, qr. ,,r-..-rn totarde quatre habitacions enumerades
que malauradament en el moment
malmès per les reformes imperials,
i esrava pavimentar 

"mb 
unìòl fet

des de forma molt espessa i lligac
Aquest paviment ens marca una

a límit, trobem l'àmbit II, que té
2,4 i una longitud de 7,5 m. ,En

a es desconeix, ja que l,habitació té
l-est adaptant_se al límit occidental

de l'àmbit I. Aquesta conducciór', .o.rr.r,o"dì en un rram +,,+- 
^,té una

ment no conservatre. En
tub de plom expoliatro,

Làmbit Irr es troba pràcticament ocult rilï:".1?;*ures impe-rials, i d'ell només en coneixem el límit septentrional, que és el murque delimita alhora l'àmbit II pel costat sud, i er costat occidenral, con-servat pràcticament en el perfir de l'excavació i del quar només resra.,,,ala banqueta de fonamentació. El darrer espai ben definit de la fase

fer dos mu¡s als cosrars de protecció,

j;'r;ni ï;:ï:l.i:,iJïJï::åî

:.:" 
._ 

l : _**"ides, 
en o ri gen, p erò er fe r o, *."ii'"lliïii.1* Jî*::: i.ifi mi:_va, en eI moment de la seva utilització, el seu ¡evestimenr.

19' com en el cas anterior, però aquesta,r.gJ;;. forma total, afectat per res refo¡-mes de les fases const¡ucrives impe¡ials.
20' Part del tub de plom es va recupe¡ar i fo¡mava part del nive¡ d,amo¡ri tzacìó d,a-questes estructures.
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tardo-republicana és l'àmbit IV. Situat a l'oest de l'àmbit IV es troba
parcialment per sota del carrer Sevilla, i es prolonga més enllà del límit
de I'excayació. En un dels angles resten fragments de la preparació del

paviment d'aquesta habitació fet amb morter de calç i restes de pedra

de soldó'', que marca una cota d'ús entorn els 23,75 msnm. Però l'ele-

ment més destacat d'aquest àmbit, çlue ens ajuda a establir la funciona-
litat de les estructures d'aquesta segona fase, ha estat interpretat com un
forn (figure s 4ai 11). Es tracta d'una estructura de petites dimensions

amb un cambra de cocció de planta absidal, amb un diàmetre i una

longitud d'uns 60-65 cm, i separat per un envà de la cambra de foc,

situada a ì.rna cota lleugerament inferior. Les parets estan fetes de pedres

irregulars mitjanes, i el material utilitzat per lligar és I'argila. La solera

del forn, tant la cambra de cocció semicircular com la de foc, està feta

amb fragments de ceràmica trencada i clavats verticalment un al costat

de l'altre. A més, la part de solera situada fora de l'absis es trobava enne-

grida per I'acció del foc.

Malgrat la parcialitat de les restes identificades, la constatació d'a-

quests elements -la conducció d'aigua, el forn, les estances amb pavi-
ments toscs però molt consistents i pràctics- sembla que ens trobem
davant d'un petit taller de producció ceràmica. No és estrany trobar
pedts forns dedicats a la producció de ceràmica dins a l'interior de les

ciutats, com succeeix a Empúries22, on s'han documentat diversos

exemples datats amb anterioritat a finals del segle II aC i amortitzats
per les estructures domèstiques construïdes arran de la unificació dels

21. Aquest paviment tipus opus signinum estava aixecat sobre una capa de pedres mit-
janes-grans i argila que formaven una base sölida -rudus- i regularitzava la roca natural.

Només es va conservar algun testimoni proper a l'angle S'!l d'aquesta habitació, l'únic
documentat, ja que I'extrem nord restava sota les estructures de la fase IV i el costat occi-

dental quedava amagat sota el carrer Sevilla.

22. "Se documentan dos hornos en las cercanías de la casa de las inscripciones (casa

I)... Se trata de hornos de planta rectangula¡ con cámara de fuego inferior (doble en uno

de los casos con tabique separador central) de techo abovedado. En el horno de la cámara

doble, siruado en el interio¡ de la muralla, se aprecian todavía los restos de la habitación

que lo albergaba, delimitando un pequeño espacio ante la boca del horno para la provisión

de leÍia y conservando restos del acceso a la cámara superio¡ donde se manipularlan las

cerámicas... Horno K. Se sitúa aprovechando un entrante del tramo de muralla "incerior",

al norte de la Tor¡e Ataleya... Se t¡ata de un horno de cámara circulat insertado en una

habitación cuadrangular..." (Mea/Rutz o¡. An¡ulo 1993, 411 -412).
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urbà en què s'aplicà una
ries (figlinae teglariae) i
iurats, aquesra llei _lex

: tinguessin una extensió que excedís

s aires grans, q ue co mp ress i n am b .1î îJrffi;î; ,î r:iåïï:,,ïï_
sions (Ma-n/RuÍz o¡ Al¡uro 1993, 408).

,Altr
dimens ltes

trobem , el

l'Oceà, de

polis, s' rò-
deparets fines, llàntie.s i ceràmica comuna. Aquestafigrina ægrariaya esrara*iva durant els darrers,60. any.s_del segle Ì ¿c, i ä"rgr"."r" Jiferènciacronològica amb res troballes å.r ."rr.i sevilra, g""rdî;;lr.-, .oir,.i-dències estructurals'^Er cas gal presenta un tater que ocupa una super-Íície total de 9 per 1g m de fUir" i tr"rr.rr"d" per una canalitzacjó d,ai_gua' El recinte es troba dividit en diferents sares per murs i s,han iden_tificat les basses de -l'argila -tar com pod.r" ser l'àmbit lI der carrersevilla-, algunes de les quars es trob.n'"r costat dels forns. Tämbé sónpresents retalls al ter¡a per encaixar els torns, zones de magatzem i elsforns de tipologia mort semblant 

"l 
deTàrraco (Dmear et arii 2000).En el rublicana cal consrara, 1,r.1:ori..ro_ció i la di

la propos no es mostren coincidents amb

ta d,una per a l,àrea intramurs. Es trac_

carrer do 
manifestat per a un segment de

aleshores del carrer dels Capuriins i que

preexistent (Macras 2000,94). 
una conseqüència d'un nucli urbà

2.3. Reformes de Ia ciurar alt_imperial
Aquesta és la

cassetat de restes

tigi que ha arriba 
el sòr ii.

um, amb una fina capa preparatòria de
des es trobaven protãgià., pe, motllu-
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res tipus "mitja canyd'. Les parets, de les quals només es conserva I'an-
gle N\Ø, estaven fetes en opus cãementicium encofrat de forta consistèn-

cia i amb una amplada de 28 cms, propera al peu romà.

Respecte a la cronologia d'aquesta estructura, la construcció de la
qual va suposar el desmantellament de la terrisseria tardo-republicana i
el recreixement de la cota d'ús -dels 23,8124 msnm aIs 24,3 msnm-,
no es pot precisar. Únicament comptem amb un terme ante quem, qtJe

és el proporcionat pels nivells constructius de la fase següent, i que

podem datar en la segona meitat del segle III dC.

2.4. Un centre de producció de vi
Durant la segona meitat del segle III dC, sense que es puguin fer

moltes precisions cronològiques, es produeix una important reforma
en aquest sector de la ciutat. El dipòsit de la fase anterior és cobert mit-
jançant nous farciments constructius de terra que eleven la cota dels

paviments anteriors en mig metre, deixant el nou nivell de circulació
entorn els 24,6 msnm. D'aquesta manera es basteix un gran espai pavi-
mentat amb sòl d'opus signinurn, caracteritzat per la presència d'una
canalització, junt al límit del solar que dóna al passatge dels Forns, una

bateria de dolia i dos basaments fets amb carreus. Un d'aquests fou
espoliat i l'altre és de pedra tipus Mèdol. Lanàlisi de les mostres reco-

llides a I'interior de la conducció, així com en algun dels dolia, van
apuntar la utilització d'aquestes estructures per a la producció/emma-
gatzematge de vi'3 (figura 4b).

La canalització, que va sofrir diverses reparacions, a I'igual que el

paviment coetani, maÍca un pendent en sentit E-\Ø Per altra banda, el

ûaçat d'aquesta conducció així com l'inseriment d'alguns dels dolia,

van trencar part del dipòsit de la fase anterior. Té una amplada de 27
cm i una fondària de 24 cm, i per la seva construcció es rran utiliûar
pedres mitjanes i petites carejades i lligades amb morter en les parets,

materials constructius ceràmics reciclats i lloses en la coberta, i una

capa de morter hidràulic en el fons de la canal.

Del conjunt de dolia se n'ha conservat una renglera sota el perfil
estratigràfic del Passatge dels Forns, just al costat sud de la canalització

23. Analítica novarnent realitzada pel Dr. J. Juan i Tiesserras.



MOISÉS DIAZ -JOSEP M. MACIAS - M. IMÀ4ACULADATEIXELL

que acabem de desc¡iure (fiqures
mentar amb opus signinum, Jn en
més el retall circular procedent
aFeccions posteriors i åls retalls, I
tanyents a una altra alineació, i
metres cap al nord, amb un altre
fo¡mar part de la filad
total de B dolia més el

Un altre element a
petris separats entre si quatre me
parcialment ocult pel límit d,exca
tot es poden determinar les seves
cm sobresortint 15 cm per damun
segon basament no es conserva rn

Sncia al terra de I'estança d,un con_
el tipus Mèdol amb un encaix cen_
rests elements estaven inserits en el
n disposats en forma de creu. S,enconsefven tres en sentit E-\Ø i dos en sendr N-S, amb un altre a l,eixde,à, ,',r_ï::?iïåîüíenpran-
L efectuada, ens indiquen la presèn_
oducció de vi que, .r, .l .rort.. .",
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ompositiu. euant a la premsa, no
ls dos basaments que iodrien sersuports, però donat l'estat de conservació és una afirmació -ola irr..._ta. Lexcavació 

ès identifica r el lacusde recepciódel most, però amb opus signinumon es troba_ven disposades des respon de ben segur a la cell¿vinària' on es devia dur a^te¡me l'emmagarzemarge final i es devia ferel tracrament del vi, tot afegint, per a la ärm.nt"ció, diversos compo_

24. Les mides d,aquests blocs són d,uns 30 per 35 cm de planta, sobresortinr uns l0cm per sobre de la cota de pavimenr. L* _id;, å. ì,;;
de costat. 

,dvurrsrtr. Les mldes de l.encaix central són d,uns 12 per g cm
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nents25. El millor referent que disposem són les restes documentades a

Barcino (Bprrn¡N 2001), molt semblanrs a les que hem identificat a

Tàrraco ja que en ambdós casos el paviment que envoha les dolia
marca uns lleugers desnivells envers la conducció que travessa I'estan-

ça, segurament per facilitar l'evacuació de I'aigua durant la neteja de la
sala. Quant a la presència dels encaixos abans esmentats podria inter-
pretar-se com el suport de pals de sustentació d'algun tipus de barana
o delimitació discontínua que dividia el gran espai arquitectònic pavi-
mentat amb opus signinum. Però també és probable çlue, com en el cas

de la factoria de Barcino, es tractés dels suports d'un entarimat de
fusta o plataforma elevada que permetria arribar amb facilitat als dife-
rents contenidors i poder manipular el vi durant la fermentaciót'.
Malgrat tot, I'estat de conservació de les restes i el fet d'haver excevar

una part d'aquesta antiga factoria ens fa ser prudents en la seva inter-
pretació.

Quant a la data de construcció d'aquest establiment industrial cal
remarcar que, malauradament, els seus nivells constructius estayen en
molts llocs afectats per nivells d'espoli, forats i colgaments tardoantics
i contemporanis. Per aquests motius la seva interpretació i excavació
no ha estat exempta de dificultats. Tänmateix, I'alta residualitat del
material arqueològic que contenien, degut al fet que aquesta fase ja
comportà una forta alteració de les estructures i dels nivells alt-impe-
rials i tardo-republicans, fa que no se'n pugui acurar la cronologia.
Així, en l'extrem meridional i associat al paviment d'opus signinum IJE

25. "A través de las fuentes clásicas conocemos la utilización de algunos componenres
que se añadlan al vino. Se mencionan substancias tan dispares como ca.l, yeso, agua con sal

o agua de ma¡ cen.izas y polvo de mármol u otros producos como el arrope (mosto coci-
do al fuego), la miel, el mosto de la segunda prensada y otros tipos de vinos" (BELIRÁN
1998,279).

26. En el paral.lel ba¡celoní tenim una "Serie de agujeros, 6 detecrados y probable-
mente dos más desaparecidos. Los negativos corresponden e una estructura auxiliar de
madera; una especie de plataforma elevada desde donde se podfa acceder fäcilmente a los
dolia y maniprlar su contenido. Estas platafo¡mas estarían ancladas directamente a la pareo
mediance unos travesaños horizontales. (...) No se han detectado ¡eformas constructivas a

excepción de dos agujeros que corresponden a une reparación de una de las plataformas de
madera. En este caso, la apertura de los nuevos agujeros ocasionó un corte en el opus sig-

ninurny fue necesario la colocación de piedras en forma de cuñas para fijar los pies dere-
chos" (B¡rrntur 1998, 279).
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133 i la seva posterior reparació uE 6, amb un seguit de doria, i a ra
canalivació uE 48, tenim els farciments uEs t'z, zz3 i 200. Er
material més representatiu que conrenien és més propi del segle II
-una àmfora bètica Beltrán 2A, TS Hispànica Drag. zi-, ¡com a ele-
ment més modern cassoles de producció nord-africana de ra forma
Lamb. 94, tant en TSA-A com en cuina africana. A I'angle S_E, al
costat dels citats paviment i canalització, es conservava el farciment
construcdu sense el paviment que el coronava i associat a més doria.
Aquests nivells, UE 101 i 10-9, rran proporcionar un petit conjunt de
ceràmica de cuina africana formes ostia I- 26r, rrr-332, ostia III-
267 iLam6. 108, juntament amb una peça de la forma Hayes 49 en
TSA-C, que es data a partir del sego,' terç del segle III d'C 1fig,rr"
28).

- Per últim cal parlar dels nivells de preparació del pavim entIJF. 17,
uE 9, 13, 16, rB i 22. Aquest paviment s'esrenia p., l" zona cenrrar
de I'excavació' i tot i no trobar-se en contac te amb I opus signinum d.e
la franja meridional, molt probablement es rracra del mateix sòr estès
durant aquesra fase. El volum de material recuperât d'aquests niveils
j_. n_1l"o.ió és major. Conjuntament amb el material propi de segle
II: Ts Hispànica Drag.27, TSA-A Lamb. 1 o cuina 

"fri.".r" Lamb.
104 i B, ostia III-267, r-270 i r-26r. Ers elements definitoris que
estableixen la cronologia del conjunt són un exemplar de vaixeila en

IfA_ C forma Hayes 488, que es por datar a p"rtiì d'ini.is del segle
III dc' més àmfora africana Keay 7 i una altra sud-hispànica Beltrán
68, que podem datar en la segona meitat d,aquesta ...råri".

Així doncs la cronologia d'aquesra fase ha de siruar-se a mitjan del
segle III dc. una data que s'estableix en funció de les formes ceràmi-
ques més modernes i del límit ãnte quem que indiquen els indicis que
ara descriurem.

Les evidències estratigràfiques -capes de cend'es- indiquen que
l'establiment patí un incendi que pod.ì" haver obrigar a un d.ralloq"-
ment ràpid i traumàtic de l'indret. Aquesta és la concrusió que s'ex-
treu rl.e la lògica i primera interpretació, que de vegades deu funcio-
nar i d'altres no, obtinguda a través de la ùobail" dirr' tresoret de 23
monedes directament posicionat sobre el paviment d'opus signinum,
al costat de la conducció i els dolia i amb clars ,ímpto-å, d. .omb,.r-
tió. A més la zona cenrral de l'excavació degué patir alguna destruc-
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ció, atès que es van haver de reparar els paviments d'opus signinum

amb un nou sòl fet amb grarres de riu, pedretes i terra compactada. La

part on es trobaven els encaixos de barana presentaYa una zona en

forma de "L" on la pavimentació havia sofert reparacions mitjançant

nous sòls de terra compactada. D'aquesta manera alguns dels encai-

xos, antigament inserits en el sigruinum originari, ata es trobaven

encaixats en I'estratigrafia de reparació i consolidació.

Per altra banda la zona que vorejavala canalització i la bateria de

dolia conservada sota el perfil de I'excavació, es va reparar amb una

capa de terra compactada rematada per un nou paviment tipus opus

signinum. Igualment hem pogut documentar diverses reparacions de

la canalitzaci.ó, que en forma de rases quedaven marcades en les dife-

rents capes de paviment. De fet en el moment de realitzar I'excavació

es va poder comprovar que la coberta de la conducció estava intacta'

malgrat els saqueigs i destruccions tardoantigues i contemporànies.

Sembla, doncs, que després del sobtat incendi que afectà la factoria

vitícola, es va reprendre l'activitat fins I'abandonament definitiu de

I'edifici.
Pel que fa a la cronologia de I'incendi no disposem d'evidències

ceràmiques en I'estratigrafia coetània ni en els nivells de reparació

posterior. En canvi comptem amb un conjunt monetari que permet

establir una cronologia entorn eI260 dC (vegeu epartat 3 ' figuta 23) '

La constatació d'aquestes evidències d'incendi és molt significativa

per la seva cronologia i ubicació urbana. Cal recordar que aquest solar

és molt proper a l'immoble núm. 1 del carrer Castaños, on es va

documentar un extens i voluminós abocador de deixalles arquitectò-

niques, monetari i d'instrumentum domesticum genetat a partir d'un

incendi produTt dalt del promontori sud-occidental de Tàrraco, apro-

ximadament en el mateix indret on se situen les troballes del carrer

Sevilla. Aquest abocador s'ha datat en un moment avançat de la sego-

na meitat del s. III en funció de la ceràmica, tot i que no hi ha nume-

rari posterior ù,260 dC (Mecns 2004 a, 86; Tptx¡,lt- 2004, 9l).
Ambdues troballes trenquen amb la idea recentment elaborada que la

invasió franca d'aquesta època vaafectar exclusivament a la zona Por-
tuària i al suburbi del Francolí (Mecras 2000b). Malgrat que les

dades no són molt abundants, sembla que després de l'incendi es

mantingué la mateixa activitat industrial en l'edifici. Així ho indiquen
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algunes de \es doliat' qu.- es manrenen en ús conjuntament amb res
r-eparacions posteriors dels paviments i que foren colgades pels nivelrs
d'abandó de la fase següent.

2.5. Êabmdonament i I'espoli de l'àrea
El final de la vida urbana d'aquesta zona de la ciutat antiga, lliga_

da a la destrucció i/o abandon"-..r, i saqueig d'aquestes .raä...rr.r,
sembla produir-se enrre ers darrers 

".ry, 
á.1 ,".gr. IV i el s.gle v dc.

E¡'idències d'aquest abandonament la tenim en la caigud","robr. els
darrers paviments d'opus signinurn de la zona d.e doria, d'una reixa de
ferro pertanyenr a rrn" fi.r.rtra (figures 20 i22). De la reixa es con-
serven tres dels quatre límits, i en total ens donen unes dimensions
de 85 per més de 57 cm, mides que es podrien veure ampliaJes si hi
afegim els elements trobats dur".rt el procés d.'excavació p.ra"rry.r.,
a la mateixa ¡eixa. En.relaci.ó al dissen¡ aquesta està formada per
Iàmines de ferro d'uns 4 cm d'amplad", q,-r. s-'encreuen formant qua-
drats de 72 cm de costars, alhora prot.gi, p., punxes diagonals que
formen estrelles en les interseccion, dã, q.r"år"., (figuå 24). tJn
exemple pràcticament idèntic el trobem .n l'.".-prãr exposat alBritish Museum, procedent del jaciment de Hinìo., St. M"r¡
Dorser, i datat a finals del segle lll-segle IV dc. (caruæn*r 1997, p.
30 fig.33),'.

Igualment hem t¡obat diversos forats d'espoli i rases de saqueig
d'elements arquitectònics, ja que en aquest moment s'extreu el carreu
de pedra que formava part_del .o-pl." vinícola, i es desmunra par_
cialment el mur meridionar ders àmtits II i IV de ra fase tardo-repu-
blicana (figura 2r). cal remarcar que ens üobem en un sector de la
ciutat en què a partir de mitjan segre IV s'han identificat nombroses
evidències d'abandó i d'interrup.i¿ d. la vida urbana (Aospnras ¿¡

27 ' Les successives refo¡mes de paviments evidencien que ra factoria vitícola roman-gué en ús fins el seu abandonament finar en equesr moment. una alrra dada, com és er fètque els fons deles dolia excavades es trobessin cobertes d'una capa ¿..."J.", ."ia.""i."
aquest fet. cal ¡emarcar que en el procés de fermentació der vi eå fr.qü..#gi.-ìr, ..r...altres additius, cendres i most cuit al foc (BerrnÁN I99g,279).

28' Aquesta re'ixa rambé està formada per làmines de fer¡o fo¡mant quadrats ambpunxes diagonals en les interseccions, i les seves mides són de 55 pe¡ 6l cm.
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atii 1997) que dugueren cap a l'antiga divisió de la ciutat en dues

àrees urbanes: la Part Alta i la zona portuària (Mncras 2000b).

Aquest procés, arran dels nivells d'espoli i abandonament recuPe-

rats en la nostra excavació, s'ha datat en la primera meitat del segle V
Aquesta datació es fa en base als contextos ceràmics procedents de les

unitats estratigràfiques núms' 2,3,11, 12, 100, 104 i 106' Entre la

vaixella final cal destacar la presència de TSA-C forma Hayes 62b i
TSA-D formes Hayes 508, amb una datació final vers el 400, Hayes

B7A i les formes Hayes 57,Hayes75 ilun plat àpode de la forma

Hayes 588, Hayes 61 o bé Lamboglia 51. Entre els contenidors amfò-

rics caldria destacar la presència d'exemplars africans de les formes

Keay 3,38, 6,7 i25C, sud-hispànics Keay 16 i 16 AB, orientals LRA

3 i Kapitan II/Keay 12, i exemplars de la Mauritània forma Keay 18.

Per últim caldria citar la presència d'un seguit de recipients de ceràmi-

ca comuna, recentment ben catalogats i definits cronològicament

(Macrns 1999), que ens vénen a confirmar la cronologia de segle V
dC (figura 28.5).

3. EL CONJUNT MONETARI

AI costat de la canalització í els dolia del centre productor de vi que

ocupà aquesta àrea a mitjan del segle III s'exhumà un conjunt de

monedes localitzades en un mateix punt formant un tot comú. Les

peces monetàries es trobaven concentrades en una taca de cendra

situada sobre el paviment d'o1tus signinurn UE 6. Les traces adherides

a les pròpies monedes fan pensar que es devien trobar dins d'un reci-

pient de matèria orgànica que, de ben segur, devia correspondre a un

moneder de bossa de tela rígida o pell. La troballa es relaciona amb un

incendi que afectà I'activitat del centre de producció vinícola.

La troballa s'identifica amb el segon tiPus dels quatre grups de tre-

sors establerts per R. Turcan:. tipus constituit per bosses perdudes o

abandonades amb una comPosició de variada amplitud cronològica,

depenent directament de la circulació monetària que es doni en el lloc,

en el moment concret d'abandonament, sense haver existit una selec-

ció prèvia de peces (TunacaN 1965, 356). El conjunt monetari es

troba integrat per 23 bronzes (22 sestercis i 1 dupondi) i un antoni-

nià, moneda de plata la qual no ha consefvar evidència visible del seu
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bany exterior d'argent. Lestat de conservació del conjunt és bastant
deixades pel foc en elles. Malgrat
dels seus tipus, no així la identi_

r 23\.
r'ubica ent¡e el regnar de Marc Aurelii I'imperi de Tiajà Deci, identificant-lo amb .1, .on].rrrt, mor.t"rr, d.lsegle III dC. trobats a Hispània anomenars de circulació monetària detipus mediterrani, identificada a tota ra franjacosranera fins a ra Bètica(Me*or 1999' 329,-330.ì El sesrerci que obre la forquila cronorògicano ens atorga una data d'emissió clara a causa der -"r .rr", de conser_vació del revers' Er més recenr, r'antoninià de Trajà Deci datat en l,in-terval de regnar de I'esmentat emperador, per la mateixa raó d,impos-sibilitat d'identificació totar, ,ro po. considerar-se com a datació abso_luta ja que el propi conjunr ens ã.-orrr" que existia en circulació unnombre important de monedes de ra dinastia ders Severs en cronolo-

gies avançades del segle III dC. Tämbé, Ia presènci" ;,;;; i.ç" d.lsegle II dc' encara qu.e soritària, .r, 
"prorima 

a ra típica composició
dels tresors numismàtics del segre rt åc. on es consrata er manteni-ment en circuració d'aquesres peces numismàtiques ders segles I i IIdC. (Carr_u 1969, t3t).

destacar l'absència de monedes d,empe_
. Malgrat això, la presència, encara eue
nat de Filip I s,escau als coniunts cone_

monedes de valerià marca .r,.r"oiJt""n 
segle III dc' Labsència de

trada d'antoninians a Hispània, ider
tamenr adherit a la primera meitat d
trada en massa de la denominació d'
emissions en nom de Gal'riè encara que de manera esporàdica es té
::nstànc1 d'exemplars de Gordià III documenrars a ciurars comTàrraco i Barcino. pe1 ajf el tresorejament del conjunt no ha d,anarmés enllà de l'any 260 dC.

. . Ei]" seva composició s'observa que el major nombre de sestercisidentificats són del regnat de Sever Á.r"rdr.'(S), ,.guit p;; ;;orrr.,de Tiajà Deci (5). La moneda més antiga s'ubica en les emissionsdurant el regnat de Marc Aureli i l'.".mj'", _é, ,...r, .";;.r;." 
"
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l'antoninià de Tfajà Deci. Entre les B monedes no identificades amb

precisió, els pesos, diàmetres i elements conservats permeten assegurar

que cap d'elles va més enllà d'aquests marges cronològics establerts.

La composició detallada de les peces monetàries és aquesta:

Núm. o/o

t6r-222
Marc Aureli t 4.r6

222-235
Sever Alexandre 8 33.33

248-25r
Filip I 1 4.r6
Tiaià Deci 5 20.83

lndeterminades o

24

Malgrat el seu estat precari a conseqüència del foc, els seus pesos es

troben pròxims dels pesos referenciats en les estimacions dels catàlegs

consultats, fet que ratifica la bona qualitat de les monedes exhumades.

3.1. Etapes de I'estructura del conjunt monetari

Lobservació del conjunt monetari deixa entreveure una renovació

progressiva del numerari en la ciutat de Tàrraco en la primera meitat

del segle III dC. Respecte a ocultacions conegudes de la mateixa fren'
ja cronològica la presència de moneda dels segles I i II dC. és ínfima,

però malgrat la no-presència de tipus de l'època gordiana, es represen-

ten prou tipus per poder definir tres etapes. Aquestes són:

'Letapa 161-180 dC. Resta representada per un únic sesterci de

Marc Aureli. Es tracta d'una emissió a nom del propi monarca. La seva

condició de moneda circulant ha provocat el desgast important de tot

el revers així com de la llegenda del propi anvers, i una important pèr'-

dua de pes (en el regnat se devia situar entre 23 i 24 grams i aquí res-

ten 19.5 grams).
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'IJetapa de seve¡Arexandre 222-235 dc. En ra mostra analivadaressalta el fet de no trobar nume¡ari l. r'.r"p" de govern de SeptimiSeve¡, fet que no ha d,estrany", .o,rr, *.sorejament de volum mone_tari tan escàs. Aquest:omlorlam*, j" 
1,"-qT;ñ;;Jä1."., ",ri_

buint I'origen a Ia 
'.d,r..ió ¿. ,rotuä' o.-rrrro^ senatoriars fins argor,ern de Seve¡ Alexandre (TuncaN 1964, 50)i ratificat en altres esru_dis més propers com arâ er del treso¡ de fàramanca format majoritària-menr per sesrercis d:*I:r,Æ.xandre (Caupo lg77).Malgrat les traces deixades p.r l" .oÀbustió en res monedes der nos-tre tresorejament, s,observ¿ 

f]-!.rS"¡r.i_porranr de Ies monedes per laqual cosa l'evidència de ser numerari circurant queda ben paresa. EI des_

3:ì: 
poder localitzar l,any d,åmisrior,, åJräs eiles.

cidei ha identificatl,anydtmissió, ñJ;oli, _,"_
bada eueda clar que, malgrat la petita _olrr", I,"rrl_iutat de Tàrraco ., ,.l1u1fr;qü."m;;;, fet queens apropa a una aproximació de la circuració der ,.it.r.i 

" -it¡"r, d.rsegle III dC. en Ia costa mediterràni^f^rr^
hauria de ser fluida i

. Letapa us-ist"iË1.îï:ï#i;" ;, r, .:Ïffi:una reducció en I'aportació
fenòmens per I'arribad" ã.; entre..alffes

anterior i, més concreramen, tant l.etapa

econòmica portada a 
::rme per Sever A_lexandre. an*a prouoî [tl:î:

::::i1ï:.'.", que s,ha d. ,.f.r.r.i-l_t .r, gor,.r* dets Gordians,epoca en què en llnies generars no arriba moneda a ra costa mediterrà_nia perquè, simplement, no en fa falta.



Nrim.
Peç¿

¡lutontet
em¡ssora

Ðat¿
Emissió fletall VaIor Pes DiIn. Ceca Anve¡s Reve¡s

100-l
Sever

Alexand¡e
227 dC. AT/3I Sesterci 214 30 Roma

Bust a d. drapejat, amb cuirasa i llorejat. Lleg:

(IMP CÆS) M A\T. SEV (AL)EXANDER,{VG
,4eqørødemperLs a e. Ponant balanp a e, i cornucòpia

ad. Lleg: P MTRPVI COS Ì(l PÐ S C

100-2 Filip I 248 dC iì,t Sesterci 166 27 Roma
Bust a d. drapejat, amb cuirasa i llorejat. Lleg:

IMP M IV(L PH)ILIPPVS AVG

Temple octàstilamb estàtua de Roma a.l centre.

Lleg: SÆCVUL(ARIS AVGG) S C

100-3
Sever

Alexandre
235 dC. ,\,t Sesterci 19 1 27 Roma

Bust a d. drapejat, amb cuiræsar i coronar.

Llee: (lMP) AUEXA)NDER PIVS,{VG
Sol avançant a esq. portant fuet a mà esq. LÌeg:

(P M TR PXIII COSN P P) S C

100-4 'liajà Deci 249-251. r,t_t Sesterci 20.3 30 Roma
Bust a d. llorejat i amb cuirassa. Lleg: IMP (C M)

QTRAIANVS D(E)C(NS) AV(G)
II'legible

100-5
Sever

Alexandre
26 dC. 1,Lt32 Seste¡ci 275 30 Roma

Bust a d. drapejat i llorejat. Lleg: I(MP CA)ES M
AVR SEVAIEXANDERAVG

Annona ftontalportntiges de bht i cornucòpia, AJs

peus.nodrus. Lleg: (AN)N0N,{A(VGVSTI) S (C)

100-6
Sever

Alexandre
222-235 dC AI, Seste¡ci 22 32 Roma

a"^ ll^..ì". il"- ^",.ì"1.
(rMp ----ArE)xA(N)DE(R) (----AVG)

Figura avançat a esq. Possible M¿¡s o Sol.

Lleg. il.legible.

100-7 Trajà Deci 249-251 dC ,,l-l Seste¡ci 183 32
S'intueix cap a d. LIeg: IMP (C M) Q
(TRAIAN)V(S)D(ECIVS,{VG)

Ilìegible

100-8 Trajà Deci 249.25r dC r,ì,t Seste¡ci 223 33 Roma
Bust a d. drapejat i amd diadema. Lleg:

(HERENNIA E)S (TRVCILLA,{VG)

Pudircn drapelada, asseguda a d. sobre uo. Velada.

Ceptre creuat. LIeg: (P\4D(ITICIA) A(VG)VSTA(E)

100-ll Ma¡c Au¡eli r61-180 dc AT Sesterci t95 31
Cap barbat a d. Lleg: (lMP) CÁI(S M A\4.E1)

,{N(T0NrNn/S)AV(G P M)
Il legible

100-12 Sever 232dC. AT/28 Sesterci t64 30 Roma
Bust a d. llorejat i drapejat. Lleg:

(rM)PA|E(XANDER)R PrVS (AVG)
Júpirer nu amb capa a l'espatlla

portant llamp i aliga. Lleg: I(0\4)

100-13 Segle III dC AI, Sesterci 19 8 32 Es defineix cap femení a d Il.legible

100-14 - I Segle III dC ¡,\t Seste¡ci 279 33 Illegible Il.legible

()J

l.J

ô

o¿Ç
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ô !-.i
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C.
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Nún.
P"ç.

Autoritat
emrssofa

Dafa
Enissió Metell Valo¡ Pes

25.5

22.5

Diàn. Ceca Anverc
Reverc

100-t5 Segle III dC r,ìt Seste¡ci 39

32
r00-16

t00-17

Segle iil dC. r,1_t Sesterci

Segle Iil dC. Atl Sesterci 22.5

23.6

31

31 Roma

KOma

r00-18 Sever

Alexandre
222,235 dC. ,,ì_t Sesterci

r00-19 Sever

Aiexandre
225 dC. A.E

Jesterct
emissió
nupcial

24.1 I 33

t00-20 Segle III dC AE Sesterci 24.5

19.7

32

32

- | 
S'intueix cap a d.

100-21

100-22

Segle III dC. ,4.E Sesterci

Cap coronar a d. LIeg illegible

S'intueix cap co¡onat a d.
I

Segle Ill dC. ,4.E Sesterci 22.4

2.7

30

2j
t00-23

100-24

Trajà Deci

Sever

249-251 dC. ,4.E Anroninià

226 dC {il33 Sesrerci 19.2

6.9

)¿

24

Roma

100-25 'liajà Deci 249-251 dC. /ll Dupondi

100-26 Segle III dC AI Sesterci 25.3 i0

o

-
N

o
r

?
ô

?
7
?
a)

r
ü
iñ
X
--
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3.3. Conclusions numismàtiques

Laftaryacronològica més ben representada és sens dubte la del segle

III dC. fet bastant comú dins dels tresors d'aquesta època, com per
exemple el tresor de Talamanca, el de la vil.la romana de Torre Llauder
a Mataró o el tresor de "El Mirador" en el territorium de Dianium, No
és agosarat assimilar el nostre tresor amb el tipus de tresor aperegut en
el litoral mediterrani conformat per grans bronzes, encara que dispo-
sem d'un antoninià que, en un primer moment, I'exclou d'aquest grup.
Però aquest mateix motiu, la presència d'un sol antoninià enfront les

24 monedes recuperades i el fet que I'antoninià apareix amb Gordià III
a Tàrraco (Ht¡nNano 1978, 3I0), identifica el lot amb la circulació
normal de l'època. Estem, doncs, davant de l'inici pausar de l'entrada
d'antoninians a Hispània, els quals se sumen a I'arribada de nous ses-

tercis, a diferència del que passa a Britània i a la Gàl.lia que a patir de
finals del segle II ja no reben sesrercis (C¡vpo 1977,95). El conjunt
monetari localitzat a la vil.la dels Munts durant les intervencions dutes
a terme entre els anys 1995 i 1996 reflecteix una circulació mixta o
paral.lela del sesterci i de l'antoninià (Menor 1998, 219), de la matei-
xa manera que s'insinua en el nostre tresorejament.

La datació atorgada a l'ocultació o pèrdua d'aquest rresor se situa
entorn l'any 260 dC, anys més tard de les monedes més modernes, ja
que la data d'ocultació no ha de coincidir amb I'encunyació de la
moneda menys antiga, depenent molt de la renovació més o menys
ràpida del numerari de l'àrea on es troba el tresor'e. En el nostre cas ha
quedat indicat que el numerari a Tàrraco es renova en certs anys amb
força empenta, i si així no es fa en altres èpoques (la posterior al regnat
de Sever Alexandre) és perquè existeix una saruració en el mercar. Però

no serà fins a Gal.liè gue I'antoninià es transforma en la principal i més
nombrosa moneda en el mercat, convertint-se envers I'any 266 dC. en
la maxima representada en els dipòsits coneguts, evolució que es pot
observar a Menorca, Empúries i Conímbriga entre altres (Cevlo
1976,64). Davant d'això la nostra data de pèrdua del dipòsit es fixa
abans del govern en solitari de Gal.liè.

29. Els exemplars que defineixen el tancamenr del conjunt són les monedes d'emissió
sota el regnat de Tiajà Deci, comporramenr que repeteix el del tresor trobat a Pollentia
(T¡nn¡¡en 1977,28).
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de monedes en una taca de cendres fa
yalorars com a testimonis històrics de

4. CONCLUSIONS FINAIS

:des en aquesta petita excayació
rer entendre l,evolució històrica i la
. rntramurs de la ciutat de Tàrraco.
va anàlisi resolen certs dubtes inter_pretatius, ror i que podem afi¡mar que els i"r;;;;;.]är, ,o'
¡ions resoltes.
rt que no haguem documentat evi_

994; M¡cws 2000) i la constara_
en solars del carrer dels Capurxins
F¡ancolí (Aosenrns et atii 1993).

co rro b o rada, i.""';:ï;"ïï "ïäLlffi :ä 
"1:
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ge s'establí fora del primitiu recinte ibèric i que la seva creació fou una

conseqäència del creixement demogràfic que experimentà l'antic oppi-

dum amb l'arribada dels romans. Així doncs, I'excavació d'aquestes sit-

ges fou un episodi més de I'expansió urbanística que es detecta, molt
escadusseramenr, a partir d'inicis del s. II aC'.. Òbviament els indicis

obtinguts són insuficients per associar amb claredat aquestes troballes

amb estructures campamentals militars o àrees residencials civils.

Creiem que, per una qüestió de proximitat, les sitges devien tenir rela-

ció amb el subministrament del nucli urbà,

Les estructures conservades sobre les sitges, datades per nosaltres al

darrer terç del s. II aC i associades a àmbits residencials i/o productius,

s'inclouen en un període d'intensa ectiyitat constructiya de Tàrraco. És

una dada coherent amb el context urbà, atès que durant la segona mei-

tat del s. II i inicis del I aC es constata la construcció de la dita segona

fase de la muralla, el traçat de nous carrers, xarxa de clavegueram i l'edi-

ficació de nous immobles3'. Tot plegat permet establir l'existència d'un
programa de transformació urbana que cal incloure dins d'un procés de

generalització urbanística o un programa defundacions urbanes, d'acord

amb el que s'ha observat en altres ciutats de la mediterrània occidental.

Així doncs coneixem, per a la segona meitat del segle II aC, la fundació

de les colònies de Valentia i Narbo (v. anàrlisis global a fusERA 1988).

Tâmbé és patent, en nuclis de cronologia més antiga, la intensifr'cació

dels processos de redefinició i expansió urbana. Ens referim als casos de

Carteia (BaNnnra et ølii 2002), Cørthago Noua (RdutLLolRuiz2002) i

potser llerda (PnvA, et alii 2003). En el cas català coneixem la fundació,

entorn el 100 aC, de les ciutats d'Emporiae (AQutI-uÉ et alii 2000), Aeso

30. Com en el solar num.27 del carrer Lleida (Günrr et alii 1994), transformacions

puntuals a I'oppidum ibèric i en el solar núm. 32 ðel carrer del Gasòmet¡e (DfAZ GARCÍA

2000,20Ð.
31. Ens referim a les excavacions dels carrers de la Unió i del Governador Gonzàlez

(Benvúr¡z 1993), Sevilla (Gû¡n et alii 1994), Fortuny i Méndez Núñez (Mrctcs 2000).

A més, en aquesr moment es constata la primera reforma urbanística intensa del nucli ibè-

ric evidenciada a partir d'una intensa activitat consüuct.iva acompanyada de noves tècni-

ques materials i també amb cla¡es evidències de ritus fundacionals (Aosnnas et alii 1995).

Altres evidències de cai¡e estratigràfic i de difícil interpretació es localitzen a la part alta:

Col'legi d'Arquitectes (AQrnruÉ 1993), Torre de l'Antiga Audiència (Durne/Cann-erÉ

1993), carrer Merceria 11 (PIñol 1993) i Rambla Vella (DÍez Gercla 1996).
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(PnvA et alii 2004), i lesso (
moderns semblen ,., .1, .rro,
(Gnacra et alii 2000), pollentia (C

Quant a la ciutat de Tàrraco un
actualment si l'evolució urbanístic

)menat programa de fundacions urba_l 1994), o bé la ciurar, com a ciuitas
ral provincial (cfr. Rurz DE _ARBULo
rgonista d'un episodi urbanístic ante_

nístics diferenciats que tenen relacir
d'un nucli urbà, que evolucionà a
un segon de nou i més modern fru
de caràcter globalitzador.

n d,una reflexió sobre l,estat de la
tardorepublicana de Tàrraco. La orj_
riba després d,aquesta rasca és qu. l"

difícil co 
ivell molt deficitari i actualment n és

poral en Pro i la relació tem-

xarxa de :.î 
emmurallat, la
execució d,una

Lauria d'haver projectat en funció del
iha avançat molt en la definició cro_
est període a la ciutat (Draz Garcra

cronorogies precises i estratigrànc"-.TJitii"J:i ffi i:î:îi[tni:nístics de rellevància.

nològiques per a la datació del que
pal de residus urbans (Ditzlpucnn
)namenral que tindria el col.lector
rojecte urbanístic datat entorn l,any
L el traçat del col.lector com .rr f.,anterior a la mate¡ialització construcdva de res insura¿ residencials de raseva àrea d'influència. Ers treballs arqueorògics d.r.r.,rot.rp",, ìì ,oh,núm' 9 del carrer d Apodaca h"n d.mortrar que er barranc narurar onposteriorment s' encabí er, col. r ector fo u 

"profi 
tat -; ;;;.;uîä ¿,.u"_cuació de residus a l'aire iliure durant la prime." meitat del s. II ac. cao
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Figura 5:
A. Planta general d¿ l'àrea afinak dzl s. I dC. Tiaçat teòric de lþix trønsuersal proposat.

B. Plànol de situació en el context urbà. Restitució uiària extramws a partir de LópezVikr 2004.
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el 100 aC la construcció del col.
de diversos murs de contenció i <

aquesr servei i cobrir totalment e.
nització de la superfi cie (Ditz et a
A TÍr: el traçat final d,aquest col.
ri del þardo maximus de ia ciutat

Actualment no disposem de datacions concises per a ra datació deles insu/ae republicanes d,un a.ctus;.;;", ãctus, peröentenem que eltraçat del col'lector der carrer d'Apodaca constitueix una reració de coe_raneïrar o bé un r
dadesprecis*i;;,'"(i:!;Å"':"!:í#,i,ä:tr;ïföåffi :::#ï::r'a que la retícula 

"r_b:"1 d,.un actusp.r cos actus esdefiní durant lasegona meitat del s' II, ac. consegüentment, hauríem d. o;, aques-ta fase urbana devers'any 100 
"i¿.nnì.r, un procés urbanístic apro-ximadamenr contemporani ar constatat en artres ciutats cataranes.En canvi la datació de l,amplia

la consrrucció dels habiratges ãel

te-s d e c ai re j urídi c en rel aci ó 
^ 
r,,it:l :+ 

^yu;åt3l',1ili :?å ï'ä # i108 aC (Orlñ¡/RuÍz oBA¡suro 2000, tI3).
Lactivitat consrru-iva detectada 

^I 
|^irrrsevilra evidencia un feno-men urbanístic en certa manera aliè

nal d'l per 2 actus. Es diferencia a
ralment anrerior. I també a nivell ur
neació de les seves estructures no refermen, a l,igual que el carrer romàdetectat en el solar num' 23 der carrer ders capuuins, ra ratio docu-

)rense. Aquests aspecres ratifiquen
òrum desenvolupã un urbanisme
rafia de la ciutat i per la presència
¡cns 2000, 94; Orrña lkvÍz op.

'ooK. 

U" fet igualmenr produlr a la ciutat d'Itàlica amb anterio¡itat al s. I ac (conzo
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Amb tots aquesrs elemenrs podem definir dues àrees urbanes. La
primera s'originà a partir del poblat ibèric i, durant el segle II ac, patí
un procés de romanització constatat en l'ús de nous materials consrruc-
tius i en la definició d'una xarxa viària que avui en dia encara desconei-
xem. Aquest espai correspon a la ciutat antiga de Tàrraco i, amb la
segona fase de la muralla, quedà inclosa dins del pomoerium de la ciu-
tat. Dins d'aquesr espai hi hem d'incloure les troballes del carrer Sevilla
o del dels capurxins. La segona àrea representa una ocupació urbana
ex no'uo, articulada en insulae d'un per dos actus i planificada dins d'un
projecte urbanístic que englobava el traçat de la muralla i la definició
d'una xarxa de serveis urbans que finalitzava en el gran col.lector docu-
mentat en el carrer d'Apodaca.

Queda clar que la part vella de la ciutat es devia trobar derimitada
per l'orografia del promontori en què finalitzavael tossal de Tarragona.
Així doncs aquest fora un espai encerclat a I'oesr, pel desnivell actual-
ment ocult entre els carrers sevilla i Mallorca, menrre que a Llevant i a
Migjorn els límits foren els penya-segats cosraners acrualment contor-
nejats pel carrer del Dr. zamenhoff. Quant al límit meridional o bé la
línia de separació entre la ciutat vella i la nova de l'any 100 ac no dis-
posem de vestigis concrers, però sí d'evidències indirectes relaciones
amb la ubicació hipotètica de la porta romana encarada a una de les
ramificacions de la via Augusta -el 'þortal de sagunt" esmenrar per
Pons d'Icart- i amb els resultats obtinguts en les excavacions del carrer
del Gasòmetre n:úm.32.

Sobre la porta romana disposem
de les descripcions efectua quals pot
deduir-se, amb precaució, ent ciclo-
pi i, consegüentment, foren aixecades durant la segona fase de la mura,
lla3'. Lemplaçamenr de les troballes localitzades en el solar del carrer

33. En referència al desmuntatge d'una de les ror¡es pons d'Icart esmenre "...t¡obí aue
acabaven uns picapedrés de arroTnar per servir-se de les grans rochas o pedras de aquËlla
com a bàrbaros y enemichs de tanta antichitat,.." (DuneN 19g4, 103). pel mareix autor

81
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Sevilla es troben massa a prop de l'empraçament teòric de ra portarecentment proposar (cfr. R¿rr¿om 2003, 68 amb fig. 5 d'aquest tre-ball)' així que ens decantem per una posició més meridionar d,acordamb el que ja havia suggerit R. Gabr'iel (conrÉs/couoir_lg'5, iB.úTr, 44 i 45, GnszuEr- 1999, 143).
Täl vegada I'associació d. l;.mpí"ç"ment hipotètic de la porta ambuna clavegue¡a de grans dimensions localitr"d; ; .l ,.r"r li-. ¡r,del carrer del Gasòmetre- es pranteja, en I'esrar actual de r" irrrr.rtig".io,

com un vincle versemblant en el sentit
d' un eix rransversal privilegiat ., l,.r..,,lli"Ë:t Jfïïj: iJ.:,ï:11
Aquest eix és la connexió entre |exterior d"e ra ciutat i,rr" gr"r, a*"oberta amb evidències estratigràfiques de colgament i d,anivetamenr

primera meitat del s. II aC. posteriormenr la plaça
el segon i tercer quart d'aquest segle, tot definint
im a I'emplaçamenr del ôrum refublicà i que es

d,aquest Així, en ., i.-îiTää;:,*iï: *,lnri:"::::*t o.terraplenament de la plaça situada a migjorn de ra basílica mitjançantun criptopòrtic i una a d,é tabernar (Macias ,õõol.
Per altra banda, si Lquest eix üansversal en direcció ests'arriba a una esplan L, parcialment documentada en elsolar núm. 18 del carrer der Gasòmetrerr. Tämbé s'arriba al teatre de raciutar, accessible majoritàriament des d,e Ia summrt cauea i amb unentofn monumentaritzat que avui desconeixem. Quant a la relació amb

-, 
tn 

.t^;lalesueJa presenrava un desnivell molt accenruar -7,5o/o- iassoria una fondà_
'a 

superior als 2 m' possiblement això es deu al desniveÌl exisrenr;" rqr;.;;;.; d. I".iu_

trat geològic retallat fa que no s'h.agin ¡ecuperat contexts ce¡àmics associats a la seva cons_t¡ucció, almenys en la rasa de delimitació à., fou lo."rit at. En cai cas, no hem d,obridar

"'.ii#
paviment.

ue va permerre situar la o*".".*"tiilfJ;
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la xarxa viària extramurs I'eix localitzat al carrer del Gasòmetre es mos-
tra coincident amb la recenr proposra d'identificació de la via Augusta
establerta per J. López (2004, 232 s, fig. 44).

Des del punt de vista de la ciutat republicana, aquesr eix rransversal
esdevé la separació de la ciutat vella -generada des de l'antic oppidum
ibèric- de I'eixample urbà datat entorn el 100 aC. Foren dues àrees

urbanes desenvolupades a diferent alçada de manera que la monumen-
talització posterior de la ciutat accentuà, mitjançant dues terrasses
urbanístiques, aquesta diferenciació, ranr en el pla cronològic com fun-
cional. Així durant la ciutat altimperial aquesr eix rranversal és conso-
lidà mitjançant esrrucrures de terrassament -criptopòrtic i tabernae
adossades- i es degué monumenralitzar d'acord amb el creixement del
õrum de la colònia -basílica més plaça adjacent- i "l'encaix urbanísi-
tic" originat per "l'encabimenr" del teatre en la part baixa de la ciutat.

Amb tots aquesrs elements cal plantejar-se si aquest eix viari, orien-
tat en sentit \X/-E i amb contínues reformes al llarg de la ciutat roma,
na, podria haver fet les funcions de decumanus maximus de Tàrraco tot
posant de manifest un antic límit entre la ciutat vella i l'eixample urbà
que situem entorn el 100 aC (figures 5a i b). Cal tenir en compte la
seva relació amb la porta d'accés principal a la ciutat inrramurs i la con-
nexió amb l'extrem meridional del ftrum republicà i, posreriormenr,
amb el teatre, així com amb les rermes públiques del carrer d'Apodaca.

Centrant-nos en les restes de I'hipotètic taller ceràmic aparegut
durant I'excavació del solar del carrer Sevilla, podem dir que la ciutat
de Tàrraco és un exemple més del fenomen urbà que s'esdevé en altres
ciutats d'Hispània (Roomcu¡z et alii 1999, 104), entre les quals les

capitals provincials en són un clar exemple. Es rracta de I'ocupació dels
espais centrals, amb una localització que coincideix entorn dels fòrums,
de les activitats mercanrils i artesanals. La construcció del fòrum repu-
blicà de Tàrraco, tan proper al que hem anomenat "casc antic" de la
ciutat, devia afavorir la instal.lació en aquesr indret de nombros es ort-
cinae i tabernae on, operarís de diversos sectors, com ara els figuli
(terrissaires) emplaçats en aquesr lloc, devien produir i vendre les seves

mercaderies en petits tallers, molt sovint de caire familiar.
Posteriorment, el colgamenr d'aquestafiglina teglaria durant una refor-
ma alt-imperial, que no s'ha pogur datar amb precisió, podria estar
relacionat amb el procés gradual de desplaçament de determinades
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acrivirars produ*ives moresres envers la periftria (Roozucuez et arii1999' r05), i amb la reubicació en molìes .i,rt"tì d,"qu.r* establi-
menrs en edificis consrruirs a tar efecte, com ara els maceila. si bé aTàrraco no s'ha documenrat fins ar moment cap edificació identifica-
ble com tn macellum, sí que es consrruei*.., d.rr".rt el segle i dC .r.r"
sèrie de tøbernae de forma ordenada i seguint una planificåió, .o- 

"r"les que es conserven enrorn de ra basilicà'foral, i 1., q.r. ,lurrcr, 
" 

r'.i*viari interprerar com el possibre decumanus -a*imr'rru,r;p;; manre-nint aquesta disposició cèntrica, a la recerca ders espais més transitars,

::,:_llt 
on es trobarien devien trobar el major .ro_br. de potencials

cllents.

La situació cenüal d,aquest ind
mitat amb una de les seves portes
cionar la construcció d'un centre r

dC. Es rracta d'una troballa inèdit¿
factories vitícoles es trobaven escampad.es per murtitu d, de uiilae en eIterritorium de Tàrraco, però mai .ro ,;h"rrirãocumenrar un estabriment
intramurs d'aquest tipus. D,altra banda, cal remarcar q"; "; ;;un cas
singular, ja que fets semblants es produeixen en les ciutats de Barcino i
resso' A Barcelona trobem ra indultria vinlcola dins ra ciutat i formantparr d'una domus situada a prop de ra muralla (BerrnÁN r99B i200r¡zt. Es tracta d'un paral.r.i-ãr, ajustat al que succeeix en aquesrs
moments a Tàrraco, ja que en una zona cèntric", prop.r" al fòrum i a
escassos merres del traçat occidental de la muralla, es l^ocalitza la facto_
ria vitícola Sevilla núm 12. A més, la perduració
d'aquest es en el temps, com és el cas de Barcino,
malgrat els rs que va patir i almenys fins al seglev dc' En el cas de Guissona la indústria ha estat documentada parciar-

de une terresse més alta, del ,,casc 
antic,,

re¡ r, un cripropòrtic situar en la part pos_

I'espai ocupat pel ôrum de la ciurat. 
ment de contenció i aterrassament de

.iï:ïiÏi::*'"';läliîïïT
D,aquesta mane_ra es va dur a

eprscopal annex, el qual mantindria en fun_
iBurMrv 1998,280).
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ment i ocupa part de I'antic cardo maximus de Ia ciutat (Uscarrscu
2004). Ledifici es mantingué en ús entre el darrer terç del s. V i la pri-
mera meitat del VI i s'han documenrar les estances de trepig i premsat-
ge del raïm i la seya brisa. Per aquest motiu no constitueixen un refe-
rent per al nostre cas. lJn altre centre productiu fou localitzat a la ciu-
tat de Baetulo, si bé en aquest cas el seu coneixement arquitectònic és

més fragmentari (Cotrres/TRESSERRA s 2002).
Com ja hem apuntat en apartets anteriors, les evidències de destruc-

ció conservades en les estructures de producció de vi del carrer Sevilla,
documentades tant a nivell estratigràfic com numismàtic i datades a

mitjan segle III, es converteixen en un elemenr més que confirma, jun-
tament amb d'altres indicis (Macras/REMoLÀ en premsa), una possible
afectació violenta a la ciutat per part de la invasió germànica produTda
en època de Gal'liè3'. La troballa del carrer Sevilla constituiria l'indici
més septentrional localitzât fins ara a Tàrraco. És el primer cas clar que
coneixem en posició intramurs i guarda relació de proximitat urbana
amb el gran abocador del solar núm. I del carrer Castaños, originat
necessàriament des del promontori sudoccidental de la ciutat (Mecns
2004b). Finalment, la dinàmica d'abandó i d'espoli conrinu que sem-
bla intuir-se a partir de I'estratigrafia del s. V respon a un fet ben cone-
gut de desocupació urbanística de determinades àrees residencials
intramurs de la ciutat. La Tarracona tardoantiga recuperà la dualitat
urbana característica de l'etapa tardorepublicana fent, de la part cen-
tral, una àrea d'ocupació de baixa intensitat o bé amb un caràcter semi-
rústic. En tot cas, aqueste zona de la ciutat, intensament afectada a par
tir de I'edat moderna, es mantingué lliure d'ocupació funerària.

38. Coneixem el fet gràcies a les descripcions dels autors clàssics (traduccions en
Bn¡araNo 1982-1983). Cal destacar sobretot el Breviari d'Eutropi i el Llib¡e dels Cèsars

d'Aureli Víctor. Ambdues obres foren escrites ento¡n de I'any 360 i relaten aquests esdeve-
niments en base a obres precedents desconegudes. "... els germans van penetrar fins les

Hispànies i van assaltar la famosa ciutat de Tärragona" (Eutropi, Breviari 8,9). "Després
d'haver aconseguit victòries inesperades, Gal.liè va fer quasi naufragar I'Estat Romà (...),
tribus de francs, després de saquejar la Gàl.lia, van posseir Hispània, essent devasrada i
quasi saquejada la població dels tarraconenses i, havent aconseguit ocasionalment vaixells,
una part va arribar fins l'Àfrica" (A,. Víctor, Llibre dels Cèsars 33,3). Aurors posteriors de
finals del segle IV i inicis del V (Sant Jeroni i P Orosi) també ¡ecullen aquests episodis.
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Figuru 6:
vist¡t dels solars del carrer seuilla on es uan efecilør les diferents interue,cions

arqueològiqtrcs, un cop finalitzats els neballs de rebaix mecànic.

Figura 7:
Detall de dues de les sitges pre-urbanes en el mometzt de /a troballa, les quals

conserulluen les tapes fetes de lloses de pedra arrodonides.
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Det¿ll de /es sitges un aes ks tltpes, enuo/ta¿/es
de /es estntcttu del segle'II aC.

Detall de la boca dima
uaseranu/./ar/aper,?i,";,'i)"ii,u,ilri,ïli.'*'
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Vista genetal de les estructures descobertes durunt la primem interuencìó extensiua en el solar,

on destaquen els mm: de pedres carejadø lligades amb argila, de fnak del segle II aC.

Detall delforn de htfase II, el qanl utt ser nornés donrmentat patciahnent,

Jll qile restaua en Prlrt sota el perfl del carrer Seuilla.

Figurrt 10:

Figura 1 1.
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Det¿ll ¿le lrt crut¿lìtz¡ció ¿/e/ . 
Figrrm t2

,r,r)'i'-?--t ̂ ': 
qt.rc discorrc per lrt part posteriot' del 

'fòt n'
pettanJent (t la segona fase.

- -U'r¿.:;Lú- Y.
{

?

Es pot comprouat
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Figurø 15:

Detall de les estructures de la uinateria del segle III dC, on destãcrt Lt ?resència
de la conducció de ui i les dolia d'emrnagatzematge

95

Figura 14

Vista general de les re¡tes exhumades, 0n destlctt la presència de les estructures

imperials sobre les de les fases anteriors'
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wsta general de les restes ," ,, ,lifä,i,j6ì, n po,lrn uetre algruts dels d,olia
i la canalitzaciti del ui.

Derall del pauiment de ra uinat.eria, fetai)uJ!{r!'ir"r^"m i que presenta un segrrir d.ercai-x's per sostenir iln ent.trimat fÌotant que perlnrtia 
',orri, 

oL, boqur, ¿rt.a.li^.
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Figura 19:
Detall d'alguns dels encaixos i del basament, fet antb an carreu, de ltt uinateria

del segle III dC.

Figura IB:
Detdll dek encltixls de suport de I'entørimatflotant que permetia øccedir

a les boques deh dolia.
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Detrilt dels niuelk d'en¿lerro, ,",t:f;:::íi; uinateritt, i on apareguë caiguda
sobre un dels pauiments una reixa de finestra feta d, fri"

Figura 21:
vista generøl de I'estat de I'excauaciti tm cop extrets ers niue/h de coþament d,època anttga.
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Figurø 22:

Detall de la reixa de fnestø documentada sobre el pauiment de l4 uinateri*'

Figura 2j: Monedes. I, UE 100-5; 2, 100-24; 3, 100-1; 4, 100-12'



lvlOISÉS DrAZ -JOSEP M, l\fACtAS M IM¡VIACUIADATEIXËLL

- 

=-l

Fìgura 24: Reixa de fnestra ap¿reguda sobre els pauiments de k uinateria.

tJãnerlx entre els immobles núm. I I i j3 de la
nformació facilitøda pel Sr. Rafael Gabriel.

:*i



0 5cm

INTERVENCIONS AL CARRER SEVILLA NUM. 12-14

Figura 26:
Importacions ceràmiques de la primera meitat del segle II aC (niuelk residuals):

I- Campaniana A Mitja Lamb. 278, 2- Campaniana A Mitja indeter
j- Comuna púnica Lancel 9llaL, 4- Àmforu greco-itàlica bd 2,

5- Àmþrø greco-itàlica bd4, 6- Àmforø púnica Matu| C/T:7.4.2.1,

7- Àrnfora púnica Mañá D/T:5.2.3.2.

r=t=tE
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\.*l
La ceràmica

r- II aC):

5- parets Fines Mayet 2,
7- comuna itàrìca ropas, B- comana itàrica Tone Tauernera 4,1 .
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Figura 28:
Fig. 3. La ceràmicø d¿k niuelh constructius de Ia fase M (scgonø meitat del segle III dC):

l- Tèrra Sigilla Africana-C Haltes 49, 2- Tèna Sigilkta Africana-C Hayes 488,

3- Àmfora tarrøconense Dr 2-4, 4- Àmþra aficana Keal 7.

Lø ceràmica dels niuells d'abandonøment tardo-antics:

5- Ceràmica micàcea de þrocedència centro-meditenàniø.




