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Tàrraco, la colònia romana que esdevingué capi-
tal d’Hispània Citerior i més endavant de la província 
Tarraconensis, fou una de les ciutats cabdals de l’Im-
peri. Les seves ruïnes i restes, a la ciutat mateixa i dins 
tot el territori circumdant, constitueixen avui un dels 
testimonis més notables que tenim d’aquella època 
històrica i d’aquella civilització, que és, en molts sen-
tits, encara la nostra. 

Hi ha ja una llarga tradició de recerca històrica i 
arqueològica dedicada a l’estudi de Tarragona. L’Ins-
titut d’Estudis Catalans, fundat l’any 1907, com a 
acadèmia de les ciències i les humanitats del país, en-
cetà les seves activitats en el terreny de l’arqueologia 
i de la cura del nostre patrimoni històric. Pocs mesos 
després de la seva creació ja rescatava els tresors ro-
mànics del Pirineu i obria les excavacions gregues i 
romanes d’Empúries. Aviat fundava el que havia d’es-
devenir Museu Arqueològic de Catalunya, i obria no-
ves excavacions. Avui les continua treballant a Iesso 
(Guissona), a Puig Castellar (poblat ibèric de Santa 
Coloma de Gramenet) i a la vil·la romana de Tossa 
de Mar. 

L’Institut mateix i l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica continuen treballant ensems en el terreny de 
l’arqueologia. Una de les tasques més interessants que 
duen a terme és precisament l’estudi del terreny cir-
cumdant de Tàrraco, el camp extramural, per dir-ho 
així, on la gran urbs hispànica s’hi recolzava i del qual 
vivia. Allà trobem una petja de la civilització romana 
diferent, on l’osmosi i el diàleg entre la societat urba-
na metropolitana i el camp romanitzat, colonitzat o 
encara indígena, s’hi troben i dialoguen entre ells. És 
una història que encara cal escatir i desvelar del tot. Per 
acomplir aquesta tasca calia un gran projecte, rigorós 
i científic.

Fer-lo néixer o dur-lo a terme amb paciència i ri-
gor, anar teixint els estudis i conclusions i finalment 
poder-lo presentar a la comunitat científica amb la 
seva forma ben definida i amb unes gales preparades 
per a l’ocasió, és sens dubte el cicle que tot investigador 
aspira a tancar.

És una llarga tasca en equip. Un equip format per 
una trentena d’autors, multi- i interdisciplinari, en el 
qual, des de diferents camps del saber, s’aboquen co-
neixements i tècniques diversos per tal de conduir a 
una interpretació històrica global més enriquidora i 
propera a la realitat.

Tot aquest estol de científics, sota l’acurada direc-
ció de Marta Prevosti i Josep Guitart, ha treballat amb 
energia durant quatre anys al camp i sobre els mate-
rials arqueològics i els han interpretat amb eficàcia i 
encert.

Com dèiem al principi, l’objectiu a assolir era l’estu-
di del territori de la Tarraco romana, una de les capitals 
més rellevants de l’Imperi romà. El nucli urbà compta 
amb una llarga tradició d’estudis, però, en canvi, l’àm-
bit rural no ha estat objecte d’un tractament acurat i 
exhaustiu fins a dates més recents. 

En efecte, el primer amb metodologia actual es 
duia a terme a la zona de l’Alt Camp en un treball 
capdavanter, ben dirigit per S. Keay, que fou publicat 
el 1995. El seguí la feina duta a terme al Baix Penedès, 
publicada el 2003 per J. Guitart, J. Palet i M. Prevosti. 
Treballant sobre les dades de l’IPAC (Inventari del Pa-
trimoni Arqueològic de Catalunya) de la Generalitat 
de Catalunya, I. Arrayás confegí el seu llibre centrat en 
els segles iii-i aC (Barcelona 2005).

Els dos primers volums ens ofereixen l’estudi del 
territori de Tarraco, centrat sobretot a la dreta del riu 
Francolí, en una àrea de 345 km2 sota el plantejament 
teòric i metodològic d’un estudi del paisatge, en una 
forquilla cronològica que abraça del 500 aC al 714 dC, 
en el moment de l’arribada dels àrabs, que va marcar 
un punt d’inflexió radical. El tercer volum abraça to-
tes les troballes epigràfiques de l’ager Tarraconensis, que 
permeten interrelacionar restes arqueològiques i noms 
de propietaris. 

I a aquests primers volums més endavant en segui-
ran uns altres que abordaran altres aspectes de l’ager 
Tarraconensis. D’aquesta manera, el volum quart estarà 
dedicat a la vil·la dels Antigons (Reus). 

Per primera vegada disposem de mapes per períodes 
cronològics de l’època ibèrica i romana: amb això tenim 
una idea més fidel dels models de població i la seva evo-
lució. Veiem la diferència entre l’iberisme i la implan-
tació del sistema de la ciutat romana. Així mateix, es fa 
palesa la dinàmica del poblament en les diferents etapes 
i com hi incidiren els canvis socials, polítics i econòmics. 
Comprovem la gran dispersió de poblament rural en el 
període republicà, la progressiva introducció del siste-
ma de la vil·la a partir del darrer segle aC, especialment, 
i a partir d’època d’August, el procés constant al voltant 
de les vil·les, corresponent a la tendència progressiva a 
la concentració de la propietat de la terra.

S’ha realitzat un intens treball de prospecció al 
camp, amb campanyes extensives i intensives. Aques-
tes darreres s’han estructurat en tres transsectes, uns 
passadissos rectilinis de 15,5 km² que han permès ve-
rificar l’evolució del poblament al llarg d’aquests segles 
en una zona que guarda una unitat tant des del punt de 
vista geològic com des del punt de vista de la geografia 
humana. Però també s’han fet prospeccions extensives: 
això vol dir que s’han treballat sobre el terreny tots els 
jaciments coneguts de l’ager.

9
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AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural

Només consultant els índexs de l’obra ens podem 
adonar de la complexitat de l’empresa: és un estudi 
integral que fa una profunda repassada del poblament 
i la morfologia del territori, centrat en camins i cadas-
tres. Pel que fa a la geologia, s’han estudiat els trets 
generals del Quaternari i la sedimentologia. Dintre de 
la paleobiologia, trobem densos apartats dedicats a la 
pal·linologia i a l’arqueofauna. Els assentaments amb 
més entitat i aquells en què s’han realitzat excavaci-
ons arqueològiques tenen així mateix un tractament 
específic. 

Els materials arqueològics han estat objecte d’un 
estudi en detall, en especial les ceràmiques, els metalls 
i l’epigrafia. Les inscripcions han constituït un do-
cument valuosíssim per a la percepció de la societat 
instal·lada en els mitjans rurals i, en ocasions, perme-
ten identificar fins i tot el nom dels propietaris.

En la part final dedicada a les conclusions presenta 
una visió dinàmica de l’evolució del poblament rural 
al llarg de les diverses etapes històriques. És una síntesi 
que duu força novetats, avalades per la densitat de la 
documentació que s’ha generat i contrastat.

Com es diu habitualment, no s’ha deixat res per 
verd. S’ha sotmès a anàlisi i estudi meticulós tot indici 
i tota resta susceptibles de revelar informació. A més, 
s’han aplicat les darreres tècniques i les metodologies 
més actuals per tal d’assegurar una objectivitat en els re-
sultats i també una presentació de gran impacte gràfic.

Però això no hauria estat possible sense un cúmul 
de circumstàncies favorables. En primer lloc, la inici-
ativa de l’ICAC, amb el suport de l’Institut d’Estudis 
Catalans, dintre de les respectives línies de recerca. En 
efecte, l’ICAC promou des dels seus inicis el tracta-
ment de l’arqueologia del paisatge, poblament i ter-
ritori, i, d’altra banda, l’IEC tira endavant el projecte 
Forma Orbis Romani, promogut per la Unió Acadèmi-
ca Internacional.

Aquesta plataforma científica inicial s’ha pogut 
posar en marxa gràcies al finançament d’Acesa-Aber-
tis, que ha sostingut de manera continuada i amb 
l’entusiasme dels seus directius el Projecte Ager Tar-
raconensis sense defallir al llarg dels seus quatre anys 
de durada. 

A fi i efecte de poder dur a terme el projecte, ca-
lia realitzar una feina de camp. És per això que es 
va signar un conveni de col·laboració pluriinstitu-
cional per tal d’assegurar la tasca i les prospeccions 
que s’havien de dur a terme. En foren els signants la 
Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Vir-
gili, el Consell Comarcal del Baix Camp, el Consell 
Comarcal del Tarragonès i els ajuntaments d’Alcover, 
Almoster, Cambrils, Castellvell del Camp, Constan-
tí, Montbrió del Camp, el Morell, la Pobla de Ma-
fumet, Reus, Riudoms, Salou, la Selva del Camp, 
Tarragona, Vilallonga del Camp, Vila-seca i Vinyols 
i els Arcs.

En total, setze municipis que hi han abocat energi-
es per aconseguir una bona sinergia al llarg del procés. 
Anualment ens reuníem els representants de totes les 
institucions implicades per tal de verificar la marxa 
de les investigacions i avaluar-ne els resultats parci-
als. Tot amb la finalitat d’arribar al dia d’avui i poder 
tenir a les mans el darrer estadi amb tota la carn a la 
graella.

S’ha fet una bona suma de molts esforços i il-
lusions, i com que, quan sabem sumar, multipliquem, 
hem arribat a bon port, amb la satisfacció d’haver 
fet una llarga navegació amb una mar i uns vents fa-
vorables.

El projecte ja estava acabat, però faltava editar-lo i 
donar-lo a conèixer. I aquí, de nou, l’empresa Acesa-
Abertis ha pres la iniciativa i ha sabut donar la mà, 
amb uns bons socis com són la Diputació i l’Ajunta-
ment de Tarragona. És gràcies a aquesta aliança que 
podem tenir en suport digital en línia, i al mateix 
temps en paper, aquest estudi que sens dubte serà no 
només d’obligada referència per a Tarraco i el seu ter-
ritori, sinó que permetrà establir un punt de compa-
ració amb el que succeeix a l’entorn d’altres ciutats de 
l’Imperi romà en els tres continents pels quals s’esten-
gué el seu domini.

Hom debatrà i analitzarà aquest darrer aspecte 
l’octubre del 2010 al simposi de Tarragona en què 
els científics vinguts d’arreu avançaran en el millor 
coneixement dels espais rurals a l’antiguitat, partint 
ja de la base de l’estudi capdavanter que ens brinda 
a tots el magnífic treball dut a terme a l’ager Tarra-
conensis. Ara fa justament un any Tarraco conqueria 
pacíficament la que fou la seva capital, Roma, en 
presentar-se per primera vegada en públic els resul-
tats globals en una memorable sessió a la Universitat 
LUMSA, davant dels millors especialistes italians, un 
dels quals, el professor Lorenzo Quilici, va presentar 
un estat de la qüestió en diversos indrets d’Itàlia, en 
el qual utilitzava una metodologia ben similar a l’apli-
cada a casa nostra.

El Projecte Ager Tarraconensis ha deixat de ser-
ho, com a tal. Ara és una gran realitat aconseguida en 
quasi tots els seus fronts. En manca només un que, 
després de tota aquesta intensa etapa, volem dur a ter-
me en la línia de col·laboració que fins ara hem anat 
seguint.

L’edició en línia, els volums en paper i el simposi 
que concentren les nostres activitats el mes d’octubre 
del 2010 recolliran la investigació de base, destinada 
principalment a especialistes i a un públic avesat i fa-
miliaritzat amb l’arqueologia. I ha de ser així, però no 
només així. La investigació bàsica és fonamental i im-
prescindible, però ha d’optar també a fer-se entenedo-
ra en una difusió honesta i abastable. 

Només es pot comunicar bé allò que s’entén, i ara 
ja hem entès la dinàmica del territori rural de Tarraco 
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a l’antiguitat. Cal fer el salt a compondre unes petites 
monografies per tal que cadascun dels setze municipis 
que han participat en el projecte disposi d’un llibret 
en el qual s’expliqui a tothom com era fa uns segles 
el terra que trepitja dia a dia, per tal que l’estimi i el  
conservi encara millor. Conèixer la nostra història ens 
arrela i ens fa partícips d’uns valors que ens han de fer 
créixer a més de proporcionar-nos moments de satisfac-
ció en descobrir paisatges i nous indrets en què visque-
ren persones que no eren tan diferents de nosaltres.

Amb això clourem un gran cercle dibuixat entre 
tots i possible mercès al fet que la tasca meticulosa 
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dels investigadors ha trobat aquest aixopluc en una 
col·laboració àmplia entre institucions públiques i pri-
vades que permet que coneguem millor una part de 
l’antigor de Catalunya, i per extensió de tot el món 
aleshores conegut per Occident.

Isabel Rodà de Llanza
Directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Salvador Giner
President de l’Institut d’Estudis Catalans
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La gestió d’infraestructures d’alta capacitat atorga a 
la nostra activitat la funció de contribuir a la vertebra-
ció del país, a la integració i la comunicació entre les 
persones. Els seus vincles amb el territori són els que 
donen sentit a la història d’Acesa-Abertis. 

És en aquest ordre que Acesa-Abertis ha patrocinat 
el «Projecte Ager Tarraconensis. Estudi del paisatge ar-
queològic a la dreta del riu Francolí», portat a terme 
per l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica). 

El Projecte Ager Tarraconensis ha pretès reconstru-
ir el paisatge d’època romana en el territori de Tarra-
co i estudiar de quina manera aquest ha incidit en la 
seva evolució posterior, aportant resultats enormement 
propicis al patrimoni històric i patrimonial que posse-
eix la ciutat de Tarragona i que constitueix un dels seus 
principals recursos econòmics. 

La investigació, a més d’incloure el territori ocu-
pat per l’actual ciutat de Tarragona, s’ha centrat en 
municipis situats a la dreta del riu Francolí: Alcover, 
Almoster, Cambrils, Castellvell del Camp, Constantí, 
Montbrió del Camp, el Morell, la Pobla de Mafumet, 
Reus, Riudoms, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, 
Vilallonga del Camp, Vila-seca i Vinyols i els Arcs.

En el context de la gran transformació que han pa-
tit les ciències socials en els últims anys, l’arqueologia 
ha estat protagonista d’una evolució espectacular. Una 
disciplina centrada essencialment en les fonts històri-
ques ha ampliat el camp d’interès a tota una sèrie d’àre-
es relacionades amb el medi natural. Les incursions en 
àrees com la biologia, la geologia i la geografia han por-
tat a una interdisciplinarietat inèdita en les humanitats 
i que ara ha quedat reflectida en aquest projecte.

Després de quatre anys d’investigació i atesa la 
important documentació que ens han proporcio nat 

aquests anys, es feia necessari portar a terme una àm-
plia divulgació d’aquest treball de recerca i compartir 
amb la societat la història antiga dels seus munici-
pis. 

Hem de tenir present que el territori és només un 
i que la humanitat sempre s’ha desplaçat. La mobili-
tat és avui dia, i hauria d’haver estat sempre, un dret 
inherent en la persona. L’ocupació del territori amb 
vies de comunicació sempre s’ha realitzat seguint els 
recorreguts naturals més fàcils. 

Des de Cadis fins a Roma, la Via Augusta, la Via 
Emília i la Via Flamínia han conservat el seu recorre-
gut, mitjançant successives superposicions de calça-
des fins al present segle xxi. Les concessionàries d’au-
topistes hem de ser capaces de donar una resposta a la 
necessitat de conservar un servei qualitativament ele-
vat, respectuós amb el medi ambient i amb la cons-
ciència que després de nosaltres en vindran d’altres 
que, sens dubte, necessitaran aquestes vies obertes 
pels romans.

És amb aquest sentit de responsabilitat social que 
ens complau que el llibre que ara teniu a les mans sigui 
un recull de les conclusions de la investigació i esde-
vingui una publicació de prestigi imprescindible en el 
racó de tresors bibliogràfics.

Des d’Acesa-Abertis volem felicitar a tots els qui 
heu fet possible aquest projecte, i concretament vol-
dria agrair l’esforç a la Diputació de Tarragona, així 
com a l’Ajuntament de Tarragona, a l’ICAC i a la Ge-
neralitat de Catalunya.

Josep Lluís Giménez
Director general d’Acesa-Abertis
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El «Projecte Ager Tarraconensis (PAT). Estudi del 
paisatge arqueològic a la dreta del riu Francolí» va ser 
una iniciativa científica de l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica (ICAC) i de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), que s’emmarca en la línia de recerca de l’ICAC 
dedicada a l’arqueologia del paisatge, poblament i terri-
tori, i en el programa internacional Tabula Imperii Ro-
mani - Forma Orbis Romani promogut per la Unió Aca-
dèmica Internacional i realitzat aquí per l’IEC mitjan-
çant el projecte Forma Conventus Tarraconensis. Aquesta 
iniciativa va comptar des de l’inici, el 2005, amb el su-
port i el finançament de l’empresa d’autopistes Acesa-
Abertis, que ha fet possible desenvolupar la recerca amb 
la complexitat que posen de manifest els treballs que 
publiquem en aquest conjunt de sis volums.

Aquest projecte es va plantejar en el seu punt de 
partida com la continuació lògica, tant pel que fa a la 
temàtica com a la metodologia, de l’Estudi del paisatge 
arqueològic antic de la Cossetània oriental, realitzat entre 
1998 i 2001. Promogut per l’IEC, el van dirigir Josep 
Guitart, Marta Prevosti i Josep Maria Palet, i el va patro-
cinar l’empresa Aucat, posteriorment integrada al grup 
Abertis. La recerca aleshores es va centrar en l’estudi del 
paisatge i el poblament antic a l’actual comarca del Baix 
Penedès, és a dir, una part del territori de l’antiga Tarra-
co. Iniciàvem així, en un marc limitat però prou ampli, 
la posada a punt d’una metodologia de recerca arqueo-
lògica susceptible de ser aplicada en successius projectes 
més ambiciosos a la resta de l’ager Tarraconensis, tal com 
hem pogut fer ara en l’espai a la dreta del riu Francolí.

Cal subratllar que el territori de l’antiga Tarraco era 
molt extens, ja que abraçava des del riu Llobregat fins 
al coll de Balaguer. Tal com hem raonat en el segon 
capítol d’aquest volum, la seva extensió s’aproximava 
segurament als 4.400 km2 (fig. 1).

Les zones del Garraf i del Baix Penedès, especial-
ment la zona costanera, gaudeixen d’una llarga tradició 
d’estudis, que es va intensificar a partir dels anys setan-
ta amb la transició cap a la democràcia i la recuperació 
de l’autogovern. Podem mencionar entre d’altres les 
intervencions al nucli de Darró i al castell de Cubelles, 
des de la Diputació de Barcelona, acompanyades per 
una preocupació de contextualització amb el seu en-
torn; l’activitat de Magí Miret, que ha treballat amb 
una àmplia visió de territori; així com l’activitat arque-
ològica de l’equip de Joan Sanmartí i Joan Santacana, 
des de la Universitat de Barcelona, centrada en l’època 
ibèrica de l’àrea costanera del Baix Penedès, però que 
ha incidit també en l’època romana dins de la línia dels 
estudis de l’arqueologia espacial, als quals cal afegir els 
de Víctor Revilla, també des de la Universitat de Bar-

celona. Ja a la fi de la dècada dels noranta, el nostre 
estudi del paisatge, ja mencionat, centrat en l’època 
ibèrica i romana, es va desenvolupar també en aquesta 
zona del Baix Penedès.

La zona del Camp de Tarragona, el que podríem 
considerar la Cossetània occidental, o part occidental 
de l’ager de Tarraco, en canvi, havia quedat força an-
corada en la llarga tradició d’estudis que es remunten 
a algunes notícies i activitats ja del segle xviii, i més 
especialment del segle xix, en què destaquen les pu-
blicacions de Bonaventura Hernández Sanahuja. Ja en 
el segle xx, les descobertes arqueològiques, si bé s’han 
anat documentant amb més rigor, han gaudit de poc 
impuls, segurament eclipsades per la riquesa de l’ar-
queologia del nucli urbà de Tarraco. Hi trobem una 
arqueologia centrada en cada jaciment, que, dins de les 
tendències tradicionals, resulta força descriptiva, però 
sense una preocupació decidida de conjunt.

A partir dels anys vuitanta del segle xx, l’arqueolo-
gia del territori de Tarraco també es va veure beneficia-
da de l’obertura que va protagonitzar tota la disciplina, 
que hem d’entendre dins de la important dinàmica a 
què es va sotmetre el país a partir de la restauració de 
les institucions democràtiques i amb la incorporació a 
la Unió Europea. De la mà d’aquests canvis polítics, 
seguits de les noves lleis de protecció del patrimoni 
històric, de la reforma universitària, de la major va-
loració del patrimoni arqueològic i de la millor do-
tació econòmica dels seus estudis, van poder arribar 
també les noves tendències teòriques de l’arqueologia. 
Tot i que tard, van anar obrint-se camí els principis de 
l’arqueologia processual, neofuncionalista i cientifista, 
que estan en l’origen dels estudis que es comencen a 
aplicar a les ciutats romanes i al territori dins d’una 
aproximació com a sistema. Paral·lelament, a partir 
dels estudis d’Història Antiga de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, es va anar desenvolupant una línia 
de recerca dins de l’escola marxista científica, en estre-
ta relació amb l’escola de Besançon (França). Ambdós 
enfocaments teòrics valoren molt especialment l’espai 
en què s’insereixen els assentaments humans, de forma 
que l’estudi de l’entorn, de les seves formes d’ocupació 
i d’explotació, així com de la dinàmica del poblament 
i la seva jerarquització esdevenen objectius fonamen-
tals de coneixement. Dels estudis descriptius dels jaci-
ments, es passa a valorar els estudis d’àmbit territorial, 
per les possibilitats explicatives que ofereixen del fun-
cionament del sistema global. Aviat l’arqueologia beu 
també de les fonts de l’escola històrica dels Annales de 
Ferdinand Braudel, fet que permet incorporar-ne les 
teories en l’arqueologia del paisatge.

1. PlanTejaMenT I PreCedenTS del Treball

Marta Prevosti i Josep Guitart
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Dins d’aquests corrents teòrics, es van generar els 
primers estudis de conjunt que es van anar aplicant al 
Camp de Tarragona a partir d’aleshores.

Precedents d’estudis de territori

Dins d’aquest panorama teòric, s’ha d’entendre el 
fort desenvolupament metodològic i el gran impuls 

pràctic que van tenir les prospeccions superficials en 
els anys vuitanta i noranta del segle xx. Aquesta ten-
dència va ser liderada per arqueòlegs britànics, dins de 
l’arqueologia processual, i es va estendre amb gran in-
tensitat a la regió mediterrània,1 a partir dels treballs 
exemplars de la British School de Roma a l’àrea del 
sud d’Etrúria.2 Des d’aquest enfocament, entre 1985 
i 1990, l’ager de Tarraco, especialment en la zona de 
l’Alt Camp, es va veure beneficiat d’un projecte d’in-

Figura 1. Mapa de situació del territori de Tàrraco i límits suposats. La superfície proposada es calcula en uns 4.400 km2. Marcades, 
l’àrea del PAT i l’àrea de la Cossetània oriental.

1. Vegeu Barker i Lloyd 1991.
2. Potter 1979.
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PlanTejaMenT I PreCedenTS del Treball 

vestigació centrat en les prospeccions superficials siste-
màtiques, pel sistema de transsectes, liderat per Simon 
Keay (Carreté, Keay i Millett 1995). D’altra banda, 
dins de l’escola marxista, ja a finals dels noranta, Isaïes 
Arrayás (2005) va fer el seu estudi de la morfologia 
històrica de l’ager de Tarraco.

D’altra banda, la zona de la Cossetània oriental, 
centrada en les comarques del Penedès i del Garraf, 
ha estat a bastament treballada per diversos grups de 
recerca, que s’han ocupat tant dels jaciments individu-
alitzats com del conjunt del territori. L’equip d’investi-
gació liderat per J. Sanmartí i J. Santacana s’ha centrat 
en la zona costanera de la comarca del Baix Penedès 
(Miret, Sanmartí i Santacana 1984; 1991; Asensio et 
al. 2001; Sanmartí 2001; 2004; Ruiz i Sanmartí 2003; 
Sanmartí i Santacana 2005; Belarte i Sanmartí 2007), 
on, en la dècada dels vuitanta del segle xx, ha estat 
pioner al país en l’aplicació de les teories de l’arque-
ologia espacial, i on, a la fi de la dècada dels noranta 
i els inicis del segle xxi, les anàlisis d’economia políti-
ca, dins de les teories del pensament neoevolucionista 
nord-americà d’A. Johnson i T. Earle (2000), han dut 
Joan Sanmartí a liderar un grup d’investigadors que ha 
treballat sobre el tema del canvi social i la introduc-
ció de l’estructura d’estat. L’equip d’A. López (López i 
Fierro 2000) s’ha centrat en el jaciment de Darró i la 
seva regió. M. Miret (2003; Miret, Sanmartí i Santaca-
na 1986) també ha treballat el poblament del Garraf. 
Cap a la fi de la dècada dels noranta del segle xx, al-
guns de nosaltres (Guitart, Palet i Prevosti 2003; íd. en 
premsa) vam aplicar la teoria dels estudis de paisatge a 
la comarca del Baix Penedès. La zona de la Cossetània 
oriental, doncs, és més ben coneguda que l’occidental 
i està molt més madura per fer-hi valoracions de con-
junt. Amb tot, haurem d’esperar a conèixer a fons tot 
el territori de Tarraco per poder fer una interpretació 
aprofundida del funcionament del conjunt de la ciutat 
romana, com un sistema.

Per contra, la part occidental de l’ager de Tarraco, 
com hem dit, està molt menys treballada. La investi-
gació de J. M. Carreté, S. Keay i M. Millett (1995) 
es va centrar en el territori immediat a Tarragona, les 
comarques del Tarragonès i l’Alt Camp. Aquest estudi 
es va basar en la realització d’una prospecció sistemà-
tica del territori pel sistema de mostreig (mitjançant 
quatre transsectes), amb la qual cosa no pretén ser un 
estudi detallat de l’antic territorium, sinó una aproxi-
mació al conjunt a partir d’una mostra. Es va centrar 
fonamentalment en la zona de l’Alt Camp, tot tocant 
parcialment el Tarragonès i el Baix Camp. La recerca es 
va focalitzar bàsicament en l’estructura del poblament, 
la seva economia i les xarxes comercials, i va arribar a 
unes conclusions que es van extrapolar al conjunt del 
Camp de Tarragona.

El treball d’I. Arrayás (2005) té per objecte tot el 
Camp de Tarragona, entre els segles iii i i aC, i se centra 

en la problemàtica del pas de les estructures indígenes 
a les romanes. Es basa en la documentació arqueològi-
ca de l’IPAC (Inventari del Patrimoni Arqueològic de 
Catalunya). Fa un estudi històric i de la morfologia del 
territori, i acaba proposant un reassentament del po-
blament ibèric en el tercer quart de segle ii aC, mitjan-
çant un cadastre, que considera segurament centuriat.

En l’esmentat estudi del paisatge antic del Baix Pe-
nedès realitzat per nosaltres (Guitart, Palet i Prevosti 
2003), el treball es va dur a terme dins del marc més 
ampli dels estudis de paisatge, fet que va comportar 
la integració d’estudis del poblament, sobre la base de 
prospeccions intensives i extensives –amb tractament 
de tecnologia SIG–, de l’estudi de la morfologia del 
territori, d’anàlisis pol·líniques, i d’un estudi de geolo-
gia sedimentològica. Amb això es va intentar la recons-
trucció diacrònica no sols dels assentaments humans, 
sinó també del seu entorn, així com la interrelació en-
tre ambdós generadors d’inputs dins del mateix sistema 
de paisatge. Un dels resultats remarcables d’aquest es-
tudi va ser constatar el tall important en l’evolució del 
poblament que hi ha entre el període ibèric i el romà, 
amb una intensificació sense precedents, a la regió, del 
poblament rural dispers en època republicana, amb un 
moment clau, entorn del 100 aC, i amb una concen-
tració important a partir d’època d’August, en què la 
regió s’integra en el sistema de la vil·la romana. El pe-
ríode tardoromà estaria marcat per una concentració 
del poblament encara més important al voltant dels 
pocs establiments rurals que es troben al camp. Una 
altra conclusió remarcable va ser constatar l’existèn-
cia d’una centuriació antiga al Baix Penedès, d’origen 
romà (Palet 2003), probablement augustiana, la qual 
cosa indica l’existència d’una àrea rural perfectament 
organitzada i que sens dubte havia d’estar densament 
poblada.

Precedents d’estudi dels jaciments

L’estudi arqueològic individualitzat dels jaciments, 
en la zona d’estudi del PAT, té una llarga tradició, que 
hem de remuntar al segle xvi, amb l’obra de Ll. Pons 
d’Icart. Amb tot, cal dir que a causa del focus d’atenció 
que ha representat el nucli urbà de Tarraco i la monu-
mentalitat de la seva arqueologia, el territori correspo-
nent a la ciutat ha quedat sempre en segon terme i ha 
despertat molta menys preocupació. En el segle xix, la 
documentació i salvaguarda dels jaciments rurals es va 
fer més conscient i activa, amb la figura de B. Hernán-
dez Sanahuja, per bé que també mereixen consideració 
S. Babot, C. Vidal, A. M. Gibert, mossèn Pié o A. del 
Arco. Amb tot, va ser en el segle xx quan la conscièn-
cia del valor històric de les restes arqueològiques rurals 
es va anar generalitzant. En aquest segle cal destacar 
la figura de S. Vilaseca, del Museu de Reus, qui amb 
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els seus col·laboradors, J. Guinovart, M. Carreras i R. 
Capdevila, va dur a terme la tasca voluntària de més 
abast del Camp de Tarragona. Ll. Papiol, E. Vallès, J. 
M. Sabaté i mossèn Guitert, entre d’altres, també han 
contribuït en aquesta labor de rescat de documentació 
des del voluntariat. En els anys setanta del segle xx, el 
Grup de Recerques Arqueològiques de Vila-seca, sota 
el lideratge de Joan Ferrando, va fer una tasca impor-
tant a la zona de Salou i Vila-seca, que malauradament 
no es va publicar, tret d’alguna documentació trans-
mesa a M. Adserias, qui va publicar un treball amb un 
catàleg dels jaciments d’aquests dos municipis, per bé 
que mancat d’una bona cartografia. Per la seva banda, 
Valeriano Romero ha desenvolupat una vasta labor de 
camp, centrada especialment en els municipis de Riu-
doms i Cambrils, de prospecció i documentació, tam-
bé completament gratuïta i de gran abast, seguida d’un 
esforç de publicació important als butlletins locals. Va 
preocupar-se de fer una catalogació i ordenació mo-
dèlica de les peces, i també cal destacar el seu capteni-
ment divulgador, en crear el museu de Riudoms.

En canvi, des de l’arqueologia oficial, durant bona 
part del segle xx, es van dedicar pocs esforços a l’arqueo-
logia rural i es va focalitzar l’activitat en algunes de les vil-
les més riques del territori, com Centcelles i els Munts. 

A les darreres dècades del segle, des del Museu de 
Reus, on Jaume Massó ha pres el relleu de Salvador 
Vilaseca, s’ha seguit intensament amb la tasca de pros-
pecció, documentació i salvaguarda de jaciments arque-
ològics. La seva activitat va ser especialment intensa en 
les dues darreres dècades del segle xx. A la zona de la 
Selva del Camp i d’Alcover, J. M. Vergès, A. Ollé i J. F. 
Roig també han fet una labor notable. Mercès a aquesta 
activitat, sovint de voluntariat, s’han salvat per al conei-
xement científic una sèrie d’assentaments rurals i s’han 
aplegat col·leccions de materials arqueològics, com les 
que es conserven al Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (MNAT), al Museu d’Arqueologia Salvador 
Vilaseca de Reus, al Museu Municipal de Riudoms, al 
Museu de Cambrils, al Museu d’Alcover, a l’Ajunta-
ment de Vila-seca o al Mas de Valls, totes elles estudia-
des en aquest projecte –excepte les del MNAT.

Tanmateix, es coneix una bona quantitat de jaci-
ments, gràcies a les tasques de l’arqueologia preventiva 
que s’han desenvolupat a partir de l’adveniment de la 
democràcia. Ja des dels anys seixanta del segle xx, la rà-
pida transformació dels voltants de Tarragona en àrea 
industrial va provocar l’afectació de molts jaciments. 
La realització de diferents intervencions d’urgència, 
especialment a partir dels anys noranta, ha permès do-
cumentar arqueològicament una sèrie d’assentaments 
rurals romans, per bé que la majoria només de forma 
parcial, en funció de les obres o moviments de terra 

realitzats. Aquest procés continua a l’inici del segle xxi, 
amb la qual cosa s’està generant una informació im-
portant i creixent sobre el poblament rural de Tarraco.

Actualment disposem també d’una eina de tre-
ball imprescindible com és l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya (IPAC), corresponent a la 
recollida de dades i les prospeccions encomanades per 
la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya a diversos arqueòlegs, per tal de documentar 
i protegir els jaciments arqueològics coneguts al país. 
La finalitat d’aquest inventari és la catalogació per a la 
protecció i la gestió dels jaciments, però també ha estat 
una de les bases de les quals s’ha partit per dur a terme 
qualsevol estudi de territori.

Plantejament de la recerca

El PAT s’emmarca dins del projecte a llarg termini 
d’estudi global de tot l’ager de Tarraco, des de la pers-
pectiva dels estudis de paisatge. Dins del nostre plante-
jament teòric i metodològic, l’ideal hauria estat poder 
donar el tractament de conjunt unitari a tot aquest es-
pai, que guarda el sentit de constituir juntament amb 
el centre urbà el conjunt d’una ciutat antiga, és a dir, 
una civitas. Això hauria permès tractar-lo en conse-
qüència com el funcionament d’un sistema. Ara bé, 
l’amplitud enorme del territori de l’antiga capital de 
la Hispània Tarraconense ens ha obligat a abordar-lo 
per parts més petites, ja que resultaria pràcticament 
inviable d’estudiar-lo en un projecte únic. L’estat de la 
recerca, tal com l’acabem d’avaluar, hem vist que ens 
enfronta a un territori amb àrees molt desigualment 
treballades i també amb jaciments amb força divergèn-
cia de nivells de coneixement.

Entenem que l’objectiu de fer l’estudi del paisatge 
obliga a abordar-lo des de la dimensió de la història 
microregional. En aquest sentit, hem triat una comar-
ca –davant de la necessitat de restringir-nos a una part 
del territori– a l’hora de fer un estudi detallat de pobla-
ment antic i de paisatge. La comarca ens ha semblat la 
unitat idònia, que permet ser abordada com un estudi 
microregional. En aquest mateix sentit, es va realitzar 
la primera fase del projecte, centrada en la comarca 
del Baix Penedès (Guitart, Palet i Prevosti 2003; íd. en 
premsa). En l’actual edició (PAT), ens hem centrat en 
la comarca del Baix Camp, per bé que hi hem sumat 
la part de la comarca del Tarragonès a la dreta del riu 
Francolí, car pensem que geològicament, i també geo-
gràficament, formen una unitat. El mateix passa amb 
el municipi d’Alcover, que si bé per geografia humana 
pertany a l’Alt Camp,3 geològicament forma part del 
Baix Camp i a més està situat a la dreta del riu Franco-

3. Existeix la tendència consuetudinària dels habitants d’Alcover d’anar a Valls a mercat, així com de considerar aquesta població com el 
seu centre de serveis.
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lí. Així doncs, l’àrea d’estudi queda justificada pel fet 
de ser la part del Camp de Tarragona situada a la dreta 
del Francolí, àrea que guarda una unitat geològica i de 
situació geogràfica incontestable. Creiem, doncs, que 
representa una unitat d’aproximació idònia per al nos-
tre projecte. La superfície total de la nostra àrea d’estu-
di és de 345 km2 (fig. 2).

Considerem, doncs, que des de la perspectiva dels 
estudis de paisatge, la comarca resulta una unitat de tre-
ball apropiada. Triem la comarca perquè és una extensió 
de territori més reduïda que la regió, que guarda, però, 
unitat, arran de les seves característiques fisiogràfiques, 

per raons històriques de persistència de demarcacions 
i costums comuns, i per l’afinitat de les activitats eco-
nòmiques i socials. Es tracta, doncs, d’una àrea geogrà-
fica prou petita per poder ser abordada en profunditat 
i prou gran per tenir una entitat pròpia, que obliga a 
entendre-la per ella sola com una unitat o sistema.

Remarquem que és important, a l’hora de plantejar 
projectes d’estudi del paisatge i prospeccions de ter-
ritori, anar amb compte també de no prendre com a 
objectiu zones massa petites. En els darrers anys, en els 
projectes de prospeccions de territoris de la Mediterrà-
nia, s’ha tendit a fer projectes d’espais molt petits, en 

Figura 2. Mapa de l’àrea d’estudi del PAT, de 345 km2.
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funció de la minuciositat de la recerca, la sofisticació 
creixent de la metodologia i les possibilitats reals d’in-
vestigació aprofundida dels equips. Per bé que a l’hora 
de fer els treballs de síntesi, i especialment les valora- 
cions comparatives entre diferents projectes, es fa molt 
més difícil d’avaluar un gran trencaclosques de petits 
territoris que no pas les grans àrees, com les dels pro-
jectes dels inicis de la tradició d’estudis de territoris de 
la Mediterrània, que tenen per si mateixos una unitat 
històrica i geogràfica i que per tant donen uns resultats 
més unitaris i menys esbiaixats per factors anecdòtics, 
com podria ser l’exemple paradigmàtic de l’Etrúria 
meridional4 (vegeu Alcock i Cherry 2004).

Pel que fa a les dimensions temporals, hem aplicat 
la visió de llarga durada, pròpia dels estudis de pai-
satge (Braudel 1949; 2001). Tot i que, com hem dit, 
el focus central del nostre interès reposa en la ciutat 
romana, treballem dins del marc diacrònic de l’evo-
lució del paisatge. Per tenir la visió de llarga durada 
ens centrem també en l’etapa ibèrica, per bé que en les 
prospeccions hem estat oberts a recollir les dades de la 
prehistòria o de l’època medieval, que hem pogut tro-
bar. Amb tot, també ens interessen els esdeveniments 
de curt termini, tot i que sovint són molt difícils de 
conèixer a la regió que estudiem. Les conjuntures de 
termini mitjà, que marquen les evolucions econòmi-
ques, socials, polítiques i demogràfiques, en alguns ca-
sos resulten més accessibles al registre arqueològic. Ara 
bé, l’evolució del paisatge s’ha d’emmarcar en els pro-
cessos de molt llarga durada, que han deixat la petjada 
irreversible en el medi i es poden llegir en el registre del 
paisatge, arqueològic i natural. Per tant, ens ocupem 
del període ibèric, del romà i de la tardoantiguitat, és a 
dir, arrodonim entre el 500 aC i el 714 dC.

Remarquem finalment que el PAT també està in-
tegrat, tal com ja hem esmentat, en el programa de la 
Unió Acadèmica Internacional Tabula Imperii Romani 
- Forma Orbis Romani, que desenvolupa estudis co-
ordinats per diverses institucions científiques, amb la 
finalitat de disposar d’una cartografia tan precisa com 
sigui possible, i a diverses escales, dels assentaments 
i els vestigis (tant rurals com urbans) de tot el món 
romà. Així, el volum de conclusions del PAT, amb la 
base de dades i la seva cartografia, esdevindrà també 
el volum corresponent de la Forma Conventus Tarraco-
nensis, projecte que constitueix la contribució catalana 
a aquest programa internacional.

Estructura de la recerca

El plantejament de fer un estudi de paisatge antic 
tal com l’hem proposat comporta un treball multi-
disciplinari, on s’integren els estudis de geologia, pa-

leobiologia, morfologia del territori i poblament, per 
obtenir la visió de la dinàmica de tot el sistema, les for-
mes d’adaptació i d’explotació del medi i la seva trans-
formació. Fins aquí, la integració dels diferents camps 
d’estudi esmentats, ha estat l’habitual en els estudis de 
paisatge i de territori.

Ara bé, en el treball present, des del plantejament 
metodològic proposat, amb una forta base i motivació 
històrica, ens ha semblat que el projecte requeria do-
nar el protagonisme que es mereixen als estudis d’epi-
grafia, com una ampliació de les dades del poblament, 
en un esforç per integrar tota la informació sobre els 
diferents aspectes que conformen el sistema. En aquest 
sentit, pensem que el treball resulta innovador, per-
què en general s’ha tendit a fer els estudis epigràfics 
de forma força aïllada i aquí, en canvi, ens plantegem 
l’epigrafia de la ciutat de Tarraco centrada en el seu 
territorium, per bé que considerada en estreta relació 
amb la del nucli urbà. S’ha elaborat, doncs, el corpus 
de l’epigrafia de l’àrea rural de la ciutat, que ha per-
mès la investigació sobre el tema centrada a l’ager. Per 
descomptat que això requereix una comparació cons-
tant amb l’epigrafia del nucli urbà, perfectament ben 
treballada al RIT i al CIL II², 14. Ara bé, cal remarcar 
que l’estudi només centrat en les inscripcions de l’ager 
d’una ciutat no té precedents, i menys lligat a un estudi 
global del territori i del paisatge com el que planteja el 
PAT. Si la finalitat darrera del treball és el coneixement 
històric, l’estudi de l’epigrafia dels jaciments rurals, 
que habitualment ha estat força menystinguda, creiem 
que ha d’ajudar enormement a interpretar-los.

Així doncs, l’estructura del treball queda reflectida 
en la publicació dels resultats. D’una banda tenim el 
plantejament global i metodològic, acompanyat de l’ex-
posició de la problemàtica històrica de la ciutat de Tar-
raco, presentada com a punt de partida i motivació de la 
recerca. El projecte es fonamenta, doncs, en la voluntat 
d’aprofundir en la investigació històrica de Tarraco. Ara 
bé, el plantejament metodològic està dins de la línia dels 
estudis de paisatge, de forma que entenem la història des 
d’aquesta forma global d’abordar-la, és a dir, des del fun-
cionalment sistèmic. És per això que dediquem el pri-
mer volum de l’obra no tan sols al plantejament històric 
sinó també a l’estudi del marc natural i la transformació 
antròpica que s’hi ha anat ocasionant: la morfologia del 
territori, la geologia, la paleobiologia (la flora, els cul-
tius, la fauna i els animals domèstics) i el clima.

El segon volum es dedica a l’estudi del poblament, 
dins del qual s’han realitzat prospeccions extensives (a 
tots els jaciments coneguts) i prospeccions intensives 
(s’ha fet la cobertura sistemàtica de tres transsectes), 
així com prospeccions geofísiques. També s’han rea-
litzat estudis particulars de diversos jaciments selecci-
onats, que van des d’estudis particulars de col·leccions 

4. Ward-Perkins 1965; Potter 1979.
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de ceràmiques, analítiques d’escòries o de marbres, fins 
a excavacions als jaciments de les Bassasses i Molins 
Nous, i l’estudi de les importants vil·les del Mas d’en 
Gras i dels Antigons. Aquestes darreres són mono-
grafies independents; la primera, La vil·la romana del 
Mas d’en Gras (Vila-seca, Tarragonès), ja la va publicar 
l’ICAC el 2008 dins la col·lecció Hic et Nunc, i la 
segona constitueix el volum quart del PAT. 

L’estudi de conjunt dels aspectes econòmics inclou 
la producció d’oli, la producció de vi, la producció de 
cereals, els sistemes d’emmagatzematge, les eines agrí-
coles, els forns de calç, la metal·lúrgia i els tèxtils. Es 
dedica un apartat especial a l’estudi de les terrisseries, 
activitat econòmica de la qual es conserven els testimo-
nis arqueològics més rics, tant de les instal·lacions dels 
obradors i forns com dels productes: àmfores, tegulae, 
dolia, ceràmica comuna i antefixes. En alguns casos, 
aquests productes presenten segells o marques, l’estudi 
dels quals també s’ha abordat. S’han seleccionat dues 
terrisseries, Mas d’en Corts i la Canaleta, que, per la 
seva importància i representativitat, també s’han trac-
tat de forma monogràfica.

L’epigrafia es presenta en un volum a part. A l’hora 
de plantejar aquest tema, es va decidir fer l’estudi epi-
gràfic no sols de la zona d’estudi del PAT, sinó de tot 
l’ager de Tarraco. Si en l’estudi del poblament, o bé en 
l’estudi de la geologia, de la paleobiologia o de la mor-
fologia, això no ha estat possible i, com hem justificat 
més amunt, cal anar per parts petites, microregionals, 
per poder abordar amb la profunditat que calia aquests 
temes, en canvi en els estudis epigràfics era factible 
d’abraçar tot l’ager de Tarraco de cop. Això ha repre-
sentat una feina de dos anys, per bé que ha valgut la 
pena tenir-ne la visió global per poder fer una interpre-
tació més correcta, des del detall fins al conjunt.

Per fer la reflexió deguda sobre els resultats del 
treball, s’ha convocat el simposi «L’ager Tarraconen-

sis. Paisatge, poblament, cultura material i història», 
(constituirà el volum cinquè d’aquesta obra), amb una 
rica aportació tant de temes que amplien i completen 
els estudis del projecte, com de temes que ofereixen 
contrastos i comparacions amb altres territoris d’altres 
ciutats romanes. Les actes d’aquest simposi s’aplegaran 
al volum cinquè de les publicacions del PAT.

El sisè volum, finalment, recollirà el catàleg de jaci-
ments, les conclusions i els índexs, i constituirà alhora 
el volum de la Forma Orbis Romani. Amb les conclusi-
ons es pretén interrelacionar tots els apartats i estudis 
particulars realitzats al llarg del projecte, així com fer-
nos ressò de les riques reflexions sorgides en el desen-
volupament del treball i del simposi.

Col·laboradors del PAT

El «Projecte Ager Tarraconensis (PAT). Estudi 
del paisatge arqueològic a la dreta del Francolí» s’ha 
dut a terme gràcies a la signatura d’un conveni entre 
l’empresa Acesa-Abertis, l’Institut d’Estudis Catalans, 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, la Diputació 
de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili, el Con-
sell Comarcal del Baix Camp, el Consell Comarcal 
del Tarragonès i els ajuntaments d’Alcover, Almoster, 
Cambrils, Castellvell del Camp, Constantí, Montbrió 
del Camp, el Morell, la Pobla de Mafumet, Reus, Riu-
doms, Salou, la Selva del Camp, Tarragona, Vilallon-
ga del Camp, Vila-seca i Vinyols i els Arcs. L’empre-
sa Acesa-Abertis ha finançat el projecte. També s’han 
compromès a finançar-ne la publicació la Diputació de 
Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona. Creiem que 
aquest model de procediment ha estat idoni per a un 
projecte de recerca de fort entroncament amb el terri-
tori, com és el present, i demostra un capteniment de 
valoració de les arrels d’aquests pobles i de la història 

Figura 3. Organigrama del PAT. 
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del seu entorn per part de totes les entitats implicades, 
especialment notòries en el cas d’Acesa-Abertis. Vo-
lem fer constar que estem molt agraïts als ajuntaments 
dels municipis on hem treballat per les facilitats que 
ens han posat a l’abast, així com per l’acolliment en 
les sessions anuals de seguiment dels treballs que ens 
han brindat els ajuntaments de Reus, Cambrils i Vila-
seca. També ho estem enormement als propietaris dels 
camps que hem prospectat, i en general a la gent de les 
diverses localitats, per la seva generositat de deixar-nos 
entrar a les seves finques privades, i d’oferir-nos encara 
informació de valor per al nostre treball. Tots plegats 
han evidenciat una gran altura cultural i generositat 
envers el patrimoni arqueològic i paisatgístic, que és 
un bé comú que cal preservar amb l’esforç de tothom.

Així mateix, expressem el nostre més viu agraïment 
a una sèrie de persones que ens han ajudat a localitzar 
els jaciments o que ens n’han facilitat informació, en 
el transcurs de les prospeccions extensives: Maria Ad-
serias, Ramon Capdevila, Montserrat García, Gerard 
Martí, Jaume Massó, Pedro Otiña, Andreu Ollé, Joan 
Francesc Roig, Valeriano Romero, Josep M. Vergès, 
Sr. Martorell (Mas de Valls, empresa De Muller), Mi- 
reia Ciuraneta (museu de Riudoms) i família Ferrando 
(Vila-seca). També a les empreses Codex, Némesis i 
Cota 64, per la informació i la documentació gràfica 
que ens han facilitat sobre els jaciments rurals de Tar-
raco. A tots ells i a tots els companys arqueòlegs, de 
l’ICAC i de la resta d’institucions, que en algun mo-
ment ens han ajudat dins del procés de desenvolupa-
ment del PAT, els fem arribar el nostre reconeixement 
per la generositat i l’interès envers la ciència que a tots 
ens uneix, que és l’arqueologia.
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2. THe CITy of TARRACO, 
 beTween an urban CenTre 
 and a TerrITory

Marta Prevosti

In a 1978 reference study of the Roman towns of the 
Catalan Lands, M. Tarradell wrote, “we do not have any 
synthesis dealing with ancient Tarragona that is wide-
ranging and organic enough to respond to the current 
state of the question”.1 In 1984, M. J. Pena began her 
reflections on Tarraco with that quote. Shortly after-
wards, the RE published G. Alföldy’s article, which M. 
J. Pena again described as too short. Since then the work 
of the archaeologists who have excavated in the city and 
historical and synthesis studies have helped fill the vac-
uum. However, today we still do not have the major 
synthesis that M. Tarradell and M. J. Pena expressed 
a desire for and I am pleased to be able to begin this 
chapter with their reflections that, although also brief, 
highlighted key points in the question of Republican 
Tarraco. This is particularly true of Pena, to whom, as 
she investigated the subject of the city’s origins through 
the testimonials of the sources, it appeared quite clear 
that it was already in existence when the Scipios arrived. 
She suggests, therefore, that the Romans only turned it 
into a military fortress and administrative centre and, in 
contrast to G. Alföldy’s theory, she suggests that this was 
carried out next to an indigenous oppidum, of which we 
are beginning to find evidence. However, I am particu-
larly interested in her thoughts on the status of the city 
prior to the colony, about which she wrote, “it is logical 
to think that it would not only have been a military 
praesidium, but also a major nucleus of Roman citizens, 
particularly Italics”. After so many years, this contin-
ues to be the most difficult and most obscure question. 
What could be more interesting than to resolve this for 
Tarraco, so that we can advance our knowledge of a key 
and fundamental question of Roman history: the evo-
lution of the introduction of the civitas system in the 
provinces.2

In these pages I would like to present the historical 
question within which we have proposed and carried out 
this project, always keeping within the historical frame-
work of the Roman town. It is not my intention to pro-
vide a historical synthesis of Tarraco, but rather to high-
light the questions and hypotheses that motivated us to 
begin this research. It is a historical reflection focusing 
on questions that lend themselves to an archaeological 

1. Tarradell 1978, 56.
2. I am referring to the “Roman civitas system”, i.e. the city-

state within the Roman legal structure.

2. la CIuTaT de TARRACO,  
 enTre nuClI urbà 
 I TerrITorI

Marta Prevosti

El 1978, en un estudi de referència sobre les 
ciutats romanes dels Països Catalans, M. Tarradell 
escrivia: «no disposem de cap síntesi prou extensa i 
orgànica sobre la Tarragona antiga que respongui a 
l’estat actual dels problemes».1 El 1984, M. J. Pena 
encetava les seves reflexions sobre Tarraco amb aques-
ta citació. Poc després va aparèixer l’article de G. Al-
földy a la RE, que ella mateixa va qualificar de massa 
breu. Posteriorment, la labor dels arqueòlegs que han 
anat excavant dins de la ciutat, així com els estudis 
històrics i de síntesi, han anat omplint el buit. Ara 
bé, avui encara no disposem d’una gran síntesi, que 
és allò que desitjaven M. Tarradell i M. J. Pena. Em 
plau encetar aquest capítol amb les seves reflexions, 
que, tot i que també van ser breus, destaquen punts 
clau de la problemàtica de la Tarraco republicana: es-
pecialment Pena, a qui, en tractar sobre l’origen de la 
ciutat, a través dels testimonis de les fonts, li sembla 
clar que ja existia quan els Escipions hi van arribar. 
Suggereix, per tant, que els romans sols la van conver-
tir en la seva plaça forta militar i centre administra-
tiu i, contra la idea de G. Alföldy, proposa que això 
es va fer al costat d’un oppidum indígena, del qual 
es començaven a trobar testimonis. Ara bé, especi-
alment m’interessa la seva reflexió sobre l’estatus de 
la ciutat anterior a la colònia, sobre la qual escriu: 
«lo lógico es que hubiera en ella no solo un prae- 
sidium militar sino también un importante núcleo de 
ciudadanos romanos y sobre todo itálicos». Després 
de tants anys, aquest segueix sent el problema més 
difícil, més fosc, i que més interessant seria de resol-
dre a Tarraco, de cara a avançar en el coneixement de 
la qüestió clau i fonamental per a la història romana: 
l’evolució de la implantació del sistema de la civitas en 
el món provincial.2

En aquestes pàgines, voldria presentar la proble-
màtica històrica dins la qual s’ha plantejat i desen-
volupat el projecte que ens ocupa, sempre dins del 
marc de la història de la ciutat romana. No és la meva 
intenció de fer aquí una síntesi històrica de Tarraco, 
sinó més aviat de fer ressaltar els problemes i hipòte-
sis que ens han mogut a emprendre aquesta recerca. 
Es tracta d’una reflexió històrica, centrada en qüesti-

1. Tarradell 1978, 56.
2. Em refereixo al «sistema de la civitas romana», és a dir, a les 

ciutats que estan dins de l’estructura legal romana.
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approach. My basic stance revolves around the system 
of the Roman town, how it incorporated its basic struc-
tures and, at the same time, how the indigenous people 
interpreted this and which of their own structures were 
able to be amalgamated. However, I am also interested 
in ascertaining how the civitas system was dissolved over 
the centuries and how its structures and elements disap-
peared. Therefore, any study of the rural environment 
in Roman times also has to be framed within this study 
of the civitas system, as has been done with the studies 
of the territoria of Baetulo and Iluro.3

The Iberian settlement

The classical sources refer to the area as the regio 
Cessetania, occupied by the populus known as the Ces-
setanians. This appears to correspond roughly to the ter-
ritorium of the civitas of Tarraco (see fig. 1 in chapter 1). 
Pliny (Hist. Nat. 3.4.21-22) tells us that the Ebro region 
was populated by the Ilercavonians, and next to it was 
the region of the Cessetanians, the River Subi, Tarraco, 
the Ilergetans with the town of Subur, the River Llobre-
gat, and then the Laietanians. Around the second quar-
ter of the 2nd century, Ptolemy (Geog. 2.6.16-19) wrote 
that after the Ilercavonians, who occupied the lands of 
Dertosa, came the Cossetanians, with Tarraco and Subur, 
who were followed by the Laietanians, with Barcino, 
whilst inland, distanced from the coastal populations, 
there were Ilergetans and Lacetanians. He attributes 
eight poleis to the Cossetanians.

We do not know the exact borders of Cessetania 
and we have to deduce them approximately from the 
boundaries between populi and through archaeology. 
Based on several studies,4 we believe the northern 
frontier of this region was the Garraf massif and to 
the south it was the Coll de Balaguer pass. In Ro-
man times, the Tarraco city limits reached as far as the 
bridge of Martorell. The prelittoral mountains formed 
its interior border. The Montserrat and Ancosa and 
the Brufaganya and Miramar ranges would have left 
the Penedès and Garraf areas and the lower reaches 
of the River Gaià within Cessetania; they would have 
separated them from the upper Gaià, where we are 
unsure of the frontier, while the Òdena basin would 
have been outside. The Mountains of Prades and the 
Argentera and Llaberia ranges would have marked the 
frontier of the Camp de Tarragona, although we do 
not know its exact line. The distribution of coins from 
Kese and those with the legend Laiesken have been 
studied by N. Rafel (1979); the former predominate 
to the south of the Garraf massif and the latter to the 

3. Prevosti 1981a; 1981b.
4. I. Arrayás (2005, 117-120) and M. I. Panosa (2009) include 

an exhaustive bibliography of the subject.

ons per a les quals l’aproximació arqueològica resulta 
adient. El meu capteniment fonamental gira entorn 
del sistema de la ciutat romana, de com es van anar 
incorporant les seves estructures bàsiques i, al mateix 
temps, quina interpretació particular en van fer els 
indígenes i quines estructures pròpies s’hi van poder 
fusionar. Nogensmenys, m’interessa conèixer com, 
amb el pas dels segles, es va anar dissolent el sistema 
de la civitas, com van anar desapareixent les estructu-
res i els elements que li eren propis. Així, els estudis 
de l’àmbit rural, en el món romà, s’han d’emmarcar 
també dins d’aquest estudi del sistema de la civitas, 
com s’ha anat fent des dels treballs sobre els territoria 
de Baetulo i Iluro.3

El poblament ibèric

Les fonts clàssiques es refereixen a la zona com la 
regio Cessetania, ocupada pel populus dels cessetans, 
que sembla correspondre aproximadament al territo-
rium de la civitas de Tarraco (vegeu fig. 1 del capítol 
anterior). Plini (Hist. Nat. 3.4.21-22) relata que a la 
regió de l’Ebre vivien els ilercavons, i a continuació hi 
havia la regió dels cessetans, el riu Subi, Tarraco, els 
ilergets amb la ciutat de Subur, el riu Llobregat, i a 
continuació els laietans. Ptolemeu (Geog. 2.6.16-19), 
cap al segon quart del segle ii, escrivia que després dels 
ilercavons, que ocupaven les terres de Dertosa, venien 
els cossetani, amb Tarraco i Subur, als quals seguien 
els laietans, amb Barcino, mentre que a l’interior, més 
enllà dels pobles del litoral, hi havia els ilergets i els 
lacetans. Atribueix als cossetans vuit poleis.

Desconeixem amb exactitud els límits de la Ces-
setània, que s’han de deduir de forma aproximada, 
a través dels límits entre populi i a través de l’arque-
ologia. Sobre la base d’estudis diversos,4 hom pensa 
que aquesta regió tenia el seu límit nord en el massís 
del Garraf, mentre que al sud s’ha de situar al coll de 
Balaguer. En època romana, el límit de la ciutat de 
Tarraco seria el pont de Martorell. La Serralada Preli-
toral tancaria per l’interior. Les serres de Montserrat 
i d’Ancosa, de la Brufaganya i de Miramar, deixarien 
el Penedès, el Garraf i el curs baix del Gaià dins de la 
Cessetània, i les separarien de l’alt Gaià, del qual dub-
tem per on passava la frontera, mentre que la conca 
d’Òdena ja en quedaria fora. Les Muntanyes de Pra-
des, la serra de l’Argentera i la de Llaberia marcarien 
la frontera que delimitaria el Camp de Tarragona, tot 
i que no sabem exactament per on passava. La dis-
tribució de les monedes de Kese i de les de llegenda 
Laiesken, estudiada per N. Rafel (1979), mostra un 

3. Prevosti 1981a; 1981b.
4. I. Arrayás (2005, 117-120) o M. I. Panosa (2009) recullen 

exhaustivament la bibliografia sobre el tema.
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north of it. From this we can deduce that Cessetania 
must have included the Garraf region.

We assume that the Romans, when setting out the 
limits of Tarraco, attributed Cessetania to it in order to 
respect the ethnic situation. We assume that the Òdena 
basin would have remained outside, probably within 
the municipality of Sigarra (Els Prats de Rei). The bor-
der between the bishoprics of Lleida and Tarragona may 
also be an indication of the Roman administrative lim-
its. Thus, the River Corb may have acted as the frontier 
and the city’s territory would have included part of the 
counties of Les Garrigues and El Priorat, including the 
Prades and Montsant Mountains. As such, we can at-
tribute a territory of some 4,400 square kilometres to 
the civitas of Tarraco.

Avenius’ text (Or. Marit., 512-513) is more diffi-
cult to reconcile. For the coast between the Ebro and 
Barcino it describes the bygone existence of the towns 
of Salauris and Callipolis. G. Alföldy (1991, 22), like 
many other authors, accepts that the former may be 
Salou. M. I. Panosa (2009) allows that the name Salou 
may have come from Salauris, although it cannot be 
attributed with any certainty to any particular Iberian 
settlement. The second town, Callipolis,5 is described 
as having “high, sloping walls that reach the sky and 
that in the perimeter of its large territory, one arrived, 
on its two shores, at a lake always abounding in fish”. P. 
Pericay, A. Schulten and P. Bosch Gimpera identified it 
as the Greek name for Tarraco, and this is included in 
the most recent edition of their text.6 G. Alföldy also 
believes that it could refer to the Cape of Salou, where 
there was an Iberian settlement, as Avenius describes 
it “with two shores, with a lake always abounding in 
fish”; he therefore considers the description refers to a 
peninsula. Indeed, on both sides of the Cape of Salou 
there is a large area of lakes, most of which are now 
dry.7 Callipolis could therefore be the Cape of Salou, 
as G. Alföldy believes, not so much because it is a pe-
ninsula, but because it is in fact surrounded by lakes, 
and because on its summit is the Iberian settlement of 
Punta de la Cella or Cap Salou. It is considered to be 
one of the largest in the area, although most of it was 
destroyed by quarrying to extend the port of Tarra-
gona, which began in 1968.8 On the other hand, Ma-
cias, Menchon et al. (2007, 25), suggest that the large 

5. J. Serra (1950) places Callipolis on the edge of the La Pineda 
lagoon, emphasising its location in a marshy area. See also: Serres 
1952; Sánchez Real 1955; Icart 1992.

6. THA, i, 1994, 147, no. 527 and 529.
7. While studying the old maps for the pollinic analysis in-

cluded in our project, we traced the ancient inland lagoons on 
both sides of the Cape of Salou and in the La Pineda area. Some 
are no longer there, although the Tanca and Séquia Major still exist 
and were chosen for the extraction of the sediment column.

8. See section 187, «Punta de la Cella» in the catalogue of 
archaeological sites (volume six).

predomini de les primeres al sud del Garraf i de les 
segones al nord d’aquest massís, de la qual cosa es 
dedueix, doncs, que la Cessetània havia d’incloure el 
Garraf.

Suposem que els romans, en determinar els límits 
de la ciutat de Tarraco, li van atribuir la Cessetània 
per respectar la situació ètnica. Suposem que la conca 
d’Òdena ja en quedaria fora, segurament dins l’àmbit 
del municipi de Sigarra (els Prats de Rei). El límit en-
tre els bisbats de Lleida i de Tarragona també podria 
ser indicatiu de per on passaven els límits administra-
tius romans. Així doncs, el riu Corb podria haver fet 
de límit, i el territori de la ciutat hauria comprès una 
part de la comarca de les Garrigues i una part de la 
del Priorat, tot incloent-hi les Muntanyes de Prades i 
el Montsant. D’aquesta manera es podria atribuir a la 
civitas de Tarraco un territori d’uns 4.400 km2.

Molt problemàtic resulta el text d’Aviè (Or. Ma-
rit., 512-513) que descriu, a la costa entre l’Ebre i 
Barcino, l’existència pretèrita de la ciutat de Salauris, 
i de la de Callipolis. G. Alföldy (1991, 22), com molts 
altres autors, accepta que la primera podria corres-
pondre a Salou. M. I. Panosa (2009) admet que Salou 
pot derivar del nom de Salauris, per bé que no es pot 
pas atribuir amb seguretat a cap assentament ibèric. 
La segona ciutat, Callipolis,5 es descriu amb alts murs 
i pendents, que s’acostaven al cel, i que, en el períme-
tre del seu gran territori, arribava, en les seves dues 
ribes, a un llac sempre abundós de peixos. Pericay, A. 
Schulten i P. Bosch Gimpera l’identificaven com el 
nom grec de Tarraco, i així ho recull la darrera edició 
del text.6 G. Alföldy també creu que podria corres-
pondre al cap de Salou, on hi havia un poblat ibè-
ric, ja que Aviè la descriu «amb dues ribes, amb un 
llac sempre abundant en peixos», i per tant li sembla 
que la descripció s’adiu amb una península. Efectiva-
ment, a banda i banda del cap de Salou, existeix una 
notable àrea de llacunes, la majoria dessecades.7 Així 
doncs, Callipolis podria ser el cap de Salou, com creu 
G. Alföldy, i no tant pel fet de ser una península sinó 
perquè, efectivament, estava envoltat de llacunes, i al 
seu cim existia el poblat ibèric de la Punta de la Cella 
o del cap de Salou, que hom considera dels més ex-
tensos de la zona, tot i que va desaparèixer en bona 
mesura a causa de l’explotació de la pedrera per cons-

5. J. Serra (1950) situa Cal·lípolis a la vora de l’estany de la 
Pineda, tot fent èmfasi en la seva situació en un ambient palustre. 
Vegeu també: Serres 1952; Sánchez Real 1955; Icart 1992.

6. THA, i, 1994, 147, núm. 527 i 529.
7. En els estudis de mapes antics per a la realització de l’anàlisi 

pol·línica del nostre projecte, es van rastrejar les antigues llacunes 
de l’interior, a ambdós costats del cap de Salou i a la zona de la 
Pineda, algunes ja desaparegudes, per bé que la de la Tanca o de la 
Séquia Major, encara existent, es va triar per extreure’n la columna 
de sediments.
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site on the Cape of Salou could have been Salauris and 
may have been a more important settlement than that 
of Tarragona. As we can see, there is much confusion 
about the ancient towns referred to by Avenius and 
we can only conclude that there is insufficient data 
to be able to identify them. M. I. Panosa (2009) also 
reminds us of the literary pretensions of the ancient 
sources and says that we should not take the all infor-
mation they give us literally.

Livy (21.60.7 and 60.1) places the first confronta-
tion between the Roman troops of Gnaeus Cornelius 
Scipio and Hanno’s Carthaginian army in 218 BC at 
Cissis, an inland oppidum near Tarraco, which appears to 
be the Cessetanians’ largest settlement. Polybius (3.76.1 
and 5) refers to it as Kissa.

The mention of the town of Kissa/Cissis, the loca-
tion of which, according to Polybius and Livy, is quite 
clearly inland and separate from Tarraco/Tarrakon, 
aroused the first controversy among historians, as many 
authors identify it with Kese and Tarraco. P. Otiña and 
J. Ruiz de Arbulo (2000, 110) doubt the veracity of 
the story of this victory, as Appian (ib., 14-15) makes 
no reference to the battle of Kissa and, on the other 
hand, states that Gnaeus Cornelius Scipio did noth-
ing worthy of mention in Iberia until the arrival of his 
brother Publius . The truth is that this town is never 
mentioned again. On the other hand, L. Villaronga 
(1982a, 147-153; 1983) identifies the Kese where the 
Iberian coins were minted with the city of Tarragona. 
He believes the name refers to settlement of the Ces-
setanians cited by Pliny (Hist. Nat. 3.21), or that of 
the Cossetanoi referred to by Ptolemy (2.6.17). In his 
opinion, Kissa is the same as Kese and he believes that 
the use of the name of the Iberian settlement of Kese 
in place of the Roman toponym Tarraco corresponds 
to the same practice as that of Untikesken-Emporion or 
Arse-Saguntum; the abundance of coins from Kese in 
the area of Tarraco also seems quite explicit. I. Arrayás 
(2005, 25) admits this opinion and also the coincid-
ing one of A. Barreda (1998) about the binomial of 
the population centre, although he believes that Tar-
raco would have been the correct denomination for the 
place, both Iberian and Roman, while Kese would have 
referred to the main town of the Cessetanian populus. 
He refers to Strabo’s text (3.4.7), which echoes the di-
verging opinions of Artemidorus of Ephesus and Era-
tosthenes as to whether there were any port facilities 
at Tarraco. He points out that the use of the toponym 
Tarrakon in this context allows us to deduce that in 
the second half of the 3rd century BC, in the place 
Strabo identifies with Ibero-Roman Tarraco, there was 
a settlement known to the Greeks as Tarrakon. He also 
adds the evidence of the imitation Emporitan drach-
mas with the Iberian characters Tarakonsalir, which 
had been thought to be forgeries. In the 1980s five of 
these were found in the treasure of Orpesa and one in 

truir el port de Tarragona, a partir del 1968.8 Maci-
as, Menchon et al. (2007, 25), en canvi, suggereixen 
que el jaciment de dimensions considerables que es 
trobava al cap de Salou podria haver estat Salauris i 
haver tingut una magnitud força més important que 
el de Tarragona. Com es veu, la confusió respecte de 
les antigues ciutats esmentades per Aviè és gran i hem 
de concloure que no existeixen prou dades per iden-
tificar-les. M. I. Panosa (2009) també recorda el caire 
literari de les fonts antigues i com cal no prendre al 
peu de la lletra les informacions que aporten.

Livi (21.60.7 i 60.1) situa el primer enfrontament 
entre l’exèrcit de Gneu Corneli Escipió i l’exèrcit car-
taginès d’Hannó el 218 aC, a Cissis, un oppidum de 
l’interior, a la vora de Tarraco, i sembla deduir-se que 
es tracta de la població principal dels cessetans. Polibi 
(3.76.1 i 5) s’hi refereix amb el nom de Kissa.

La menció de la ciutat de Kissa/Cissis, la ubicació 
de la qual, segons Polibi i Livi, queda clar que era a 
l’interior del país i distinta de Tarraco/Tarrákon, ha 
despertat la primera controvèrsia entre els historia-
dors, ja que molts autors la identifiquen amb Kese i 
amb Tarraco. P. Otiña i J. Ruiz de Arbulo (2000, 110) 
dubten de la veracitat del relat d’aquesta victòria, ja 
que Apià (ib., 14-15) no fa referència a la batalla de 
Kissa i en canvi diu que Gneu Corneli Escipió no va 
fer res digne de menció a Ibèria fins que no va arribar 
el seu germà Publi. El cert és que aquesta població no 
torna a ser mencionada. D’altra banda, L. Villaronga 
(1982a, 147-153; 1983) identifica la seca de les mo-
nedes ibèriques de Kese amb la ciutat de Tarragona: 
pensa que el nom fa referència al poble dels cessetans 
citat per Plini (Hist. Nat. 3.21), o dels cossetanoi, per 
Ptolemeu (2.6.17); opina que Kissa s’ha d’identificar 
amb Kese; creu que l’ús del nom del poble ibèric Kese 
en lloc del topònim romà Tarraco respon a la mateixa 
pràctica que el d’Untikesken-Emporion o el d’Arse-Sa-
guntum, i l’abundància de monedes de Kese a la zona 
de Tarraco li sembla ben explícita. I. Arrayás (2005, 
25) admet aquesta opinió, i la també coincident d’A. 
Barreda (1998), de la binòmia del nucli de població, 
per bé que creu que Tarraco seria la denominació prò-
pia del lloc, tant ibèric com romà, mentre que Kese 
faria referència a la ciutat principal del populus dels 
cessetans. Al·ludeix al text d’Estrabó (3.4.7), que es 
fa ressò de les opinions diverses d’Artemidor d’Efes i 
Eratòstenes sobre l’existència d’instal·lacions portuà-
ries a Tarraco. Destaca que l’ús del topònim Tarrakon 
en aquest context permetria deduir que en la segona 
meitat del segle iii aC, en el lloc que Estrabó identi-
fica amb la Tarraco iberoromana, hi havia un poblat 
conegut pels grecs amb el nom de Tarrakon. Encara 
hi afegeix el testimoni de les dracmes d’imitació em-

8. Vegeu la fitxa 187, «Punta de la Cella», del catàleg de jaciments 
(volum sisè de l’obra).
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the treasure of Tivissa IV,9 which leads us to assume 
the Iberian filiation of the toponym.

L. Villaronga’s theory (1992), according to which 
the Iberian silver coin was issued to finance the Roman 
armies that fought the Carthaginians between 218 and 
206 and then the indigenous population in the conquest 
of the Iberian Peninsula, is largely accepted. M. Campo 
(1998, 39 and 41) qualifies this by suggesting that it 
must have been used for occasional, punitive-type pay-
ments, while not corresponding to an organised fiscal 
policy. T. Ñaco (1999a, 368; 1999b) believes it follows 
more complex mechanisms, perhaps of tax commuta-
tion, such as the aestimatio frumenti, i.e. the commuta-
tion of the tax in grain for its equivalent in coinage. The 
bronze coinage would have been for local circulation, 
struck to meet the needs of the service sector. In Tar-
raco, imitation Emporitan drachmas were struck with 
the Iberian legend Tarakonsalir and Kese, and denarii 
with a Roman metrological pattern and the legend Kese. 
L. Villaronga believes that following the issue of denarii 
from Kese, the Iberian denarii of Iltirta and other inland 
mints helped defray the Roman military costs as they 
advanced further into the interior of the country. The 
volume of coins minted at Kese is considerable in rela-
tion to the rest of Hispania; it is similar to that of Val-
entia in the last third of the 2nd century BC and greater 
than that of Ilici in the period from Augustus to Ti-
berius. These data have been taken as a major argument 
in favour of interpreting Kese as Tarraco. P. Otiña and J. 
Ruiz de Arbulo (2000, 114-118) also agree on linking 
Tarraco with the Kese mint.

M. I. Panosa (2009, 33) analyses the two stages of 
Republican coinage issues in the northeast of the Pe-
ninsula, which she considers to be quite uniform and a 
reflection of the indigenous situation. The first begins 
in the early years of the 2nd century before the turn of 
the era and coincides with the beginning of the pro-
duction of denarii, around 180 BC. It appears to her 
that the mints coincide with the main native Iberian 
population centres, which could also coincide with the 
centres of Roman fiscal control. She believes, along with 
A. Pérez (1996, 50), that the three mints which issued 
silver, Kese, Iltirta and Ausesken, correspond to the re-
gional capitals around which the secondary monetary 
groups gravitated. The second stage, spanning the 2nd 
and 1st centuries BC, corresponds to a project organised 
by the Romans, with centres in the towns they founded, 
and corresponding to Roman modules in the numeraire 
and the exchange system. Within this scheme we can 
link the Kese mint with the indigenous settlement in the 
lower part of Tarragona, which is given the same name. 
M. I. Panosa (2009, 38) states that the legend kese refers 
to the toponym and not the ethnicity or tribe, as do 
other Iberian coin issues with the suffix -sken.

9. Villaronga 1982a; 1993, no. 36.

poritana i caràcters ibèrics Tarakonsalir, que s’havien 
cregut falses, però de les quals se n’han trobat, en els 
anys vuitanta, cinc exemplars al tresor d’Orpesa i un 
al tresor de Tivissa IV,9 cosa que permet suposar la 
filiació ibèrica del topònim.

La teoria de L. Villaronga (1992) segons la qual la 
moneda ibèrica de plata es va emetre per finançar els 
exèrcits romans que van lluitar contra els cartaginesos, 
entre 218 i 206, i després contra els indígenes per a la 
conquesta de la península Ibèrica, és força acceptada. 
M. Campo (1998, 39 i 41) ho matisa tot suggerint 
que devia estar destinada a pagaments ocasionals, de 
tipus punitiu, per bé que no responien a una política 
fiscal organitzada. T. Ñaco (1999a, 368; 1999b) pen-
sa que obeeix a mecanismes més complexos, potser de 
commutació d’impostos com l’aestimatio frumenti, és 
a dir, l’impost en gra commutat pel pagament del seu 
preu en moneda. La moneda de bronze seria de cir-
culació local, batuda per a les necessitats del sector de 
serveis. A Tarraco es van encunyar dracmes d’imitació 
emporitana amb llegenda ibèrica Tarakonsalir i Kese, 
i denaris de patró metrològic romà, amb la llegenda 
Kese. L. Villaronga pensa que després de les emissions 
de denaris de Kese, els denaris ibèrics d’Iltirta i d’al-
tres seques de l’interior van subvenir a les necessitats 
militars dels romans, a mesura que avançaven cap a 
l’interior del país. El volum de la massa monetària 
de Kese és considerable; en termes relatius al conjunt 
d’Hispània, similar al de Valentia, en el darrer terç del 
segle ii aC, i superior al d’Ilici, en el període d’August 
a Tiberi. Aquestes dades s’han pres com un argument 
important a favor de la interpretació de Kese com a 
Tarraco. P. Otiña i J. Ruiz de Arbulo (2000, 114-118) 
també conclouen la identitat entre Tarraco i la seca 
de Kese.

M. I. Panosa (2009, 33) analitza les dues etapes 
d’emissions monetals republicanes del nord-est pe-
ninsular, que considera força uniformes i que reflec-
teixen la realitat indígena. La primera arrenca en els 
primers anys de la segona centúria abans de l’era i 
coincideix amb l’inici de la producció dels denaris, 
vers el 180 aC. Li sembla que les seques coincideixen 
amb els centres principals dels diferents pobles ibè-
rics, que podrien coincidir amb els centres de control 
fiscal romà. Pensa amb A. Pérez (1996, 50) que les 
tres seques que emetien plata, Kese, Iltirta i Ausesken, 
responien a les capitals regionals, al voltant de les 
quals gravitaven els grups monetaris secundaris. La 
segona etapa, a cavall dels segles ii-i aC, respondria 
ja a un projecte organitzatiu romà, amb centres en els 
nuclis urbans de fundació romana, i que responen a 
mòduls romans en el numerari i en el sistema de can-
vis. Dins d’aquest esquema, identifica la seca de Kese 
amb l’assentament indígena de la part baixa de Tar-

9. Villaronga 1982a; 1993, núm. 36.
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The fact that Gnaeus Cornelius Scipio’s first military 
confrontation on reaching the Iberian Peninsula in 218 
BC was at Cissis (Livy 21.60.7 and 60.1) or Kissa (Poly-
bius 3.76.1 and 5) leads us to believe that it may have 
been a military strategy designed to quickly decapitate 
the strongest power in the region and make themselves 
masters. In this respect, it makes sense that they would 
have first chosen to attack the most important power 
centre. This would make complete sense of this first bat-
tle. It would also seem right that they chose this place 
from which to exercise their domination of the country, 
as it already had the status of a political centre. From 
this point of view, we have to identify Cissis or Kissa with 
Kese and Tarraco. The sources place Cissis inland, near 
Tarraco, and they call it a parvum oppidum, although 
they also appear to indicate that it was the main town 
of the Cessetanians. On the other hand, the mention of 
the capture of Andobales has led some to believe that it 
could have been in Ilergetan territory. We only know for 
sure that we cannot definitely identify this place and the 
various hypotheses remain exactly that.

Macias, Fiz et al. (2007) doubt the importance of 
the Iberian remains found in the lower part of Tarra-
gona and whether they really correspond to a major Ibe-
rian settlement. They note the considerable uncertainty 
surrounding them and consider that their meagreness is 
disproportionate to the major geopolitical importance 
that has been attributed to the Iberian settlement. They 
believe the geopolitical weight of Republican Tarraco, 
including its coins, has influenced the historical evalu-
ation of the preceding settlement. It has even been cal-
culated that it covered some 10 hectares, which could 
be excessive. Macias, Fiz et al. (2007) believe that there 
may have been a settlement on this spot, which may 
have been related to Greek and Phoenician traders ar-
riving in the bay, as well as to the wealth of fresh water 
from the mouth of the River Francolí and from Tar-
ragona’s underground lake. They also suggest that the 
large settlement at Punta de la Cella (Salou),10 8 km 
south of Tarragona, may have been the Salauris men-
tioned in Avenius’ Ora maritima. The fact that coins 
with the legend Kese were minted in Tarragona does 
not necessarily mean that this was the name of the Ibe-
rian town. It has already been suggested that this may 
have been Tarracon. All in all, the solution of a twin 
town, Tarracon-Kese, in the style of Arse-Saguntum or 
Untikesken-Emporion, seems quite plausible.

Archaeology has continued to reveal remains of the 
Iberian settlement that once existed on a small hill in 
the lower part of present-day Tarragona (Miró 1988; 
íd. 1999; Adserias et al. 1993;11 Adserias, Burés and 

10. See entry 187, «Punta de la Cella», in the catalogue of 
archaeological sites.

11. The work of M. Adserias et al. 1993 is a fundamental con-
tribution to this subject.

ragona, que anomena amb aquest mateix nom. M. I. 
Panosa (2009, 38) afirma que la llegenda kese expressa 
el topònim i no l’ètnic o el gentilici, com fan altres 
emissions ibèriques amb la terminació -sken.

El fet que el primer enfrontament militar de Gneu 
Corneli Escipió, en arribar a la península Ibèrica, el 
218 aC, fos a Cissis (Livi 21.60.7 i 60.1) o Kissa (Po-
libi 3.76.1 i 5), fa pensar que en realitat podria haver 
respost a una estratègia militar romana, consistent a 
actuar ràpidament per decapitar el poder més fort de 
la regió, per tal de fer-se’n ells els amos. En aquest 
sentit, seria ben lògic que haguessin triat d’atacar en 
primer lloc el centre de poder més important. Això 
ompliria de sentit aquesta primera batalla. També el 
tindria que tot seguit triessin aquest lloc per exercir el 
domini del país des d’aquest indret, que ja era consi-
derat un centre polític. Sota aquest punt de vista, Cis-
sis o Kissa s’hauria d’identificar amb Kese i amb Tar-
raco. Amb tot, les fonts situen Cissis a l’interior, a la 
vora de Tarraco, i l’anomenen parvum oppidum, però 
també sembla deduir-se que es tracta de la població 
principal dels cessetans. D’altra banda, l’esment de la 
captura d’Andobales ha fet pensar que podria ser en 
territori ilerget. El cert és que no podem identificar 
amb seguretat aquest indret i les diverses hipòtesis 
queden en l’aire.

Macias, Fiz et al. (2007) dubten de l’entitat de les 
restes ibèriques trobades a la part baixa de Tarragona, i 
de si realment responen a un poblat ibèric important. 
Remarquen la gran incertesa que ofereixen i conside-
ren que la seva migradesa resulta desproporcionada 
amb la gran importància geopolítica que s’ha atribuït 
al poblat ibèric. Pensen que el pes geopolític de la 
Tarraco republicana, inclòs el seu numerari, ha influït 
en la valoració històrica sobre el nucli precedent. Fins 
i tot se li ha calculat una extensió d’unes 10 ha, que 
podrien ser excessives. Macias, Fiz et al. (2007) pen-
sen que podria haver estat un nucli de població esta-
blert en aquest punt, en relació amb el comerç grec i 
fenici que arribava a la badia, així com amb la riquesa 
d’aigua dolça que proporcionava la desembocadura 
del Francolí i el llac subterrani de Tarragona. També 
suggereixen que l’extens poblat de la Punta de la Cella 
(Salou),10 a 8 km al sud de Tarragona, podria haver 
estat la Salauris que esmenta l’Ora maritima d’Aviè. 
És cert que el fet que a Tarragona s’encunyés moneda 
amb la llegenda Kese tampoc significa necessàriament 
que aquest nom fos el del nucli ibèric. Ja s’ha dit que 
aquest potser era Tarracon. Amb tot, la solució d’una 
ciutat doble Tarracon-Kese, a l’estil d’Arse-Saguntum o 
d’Untikesken-Emporion, sembla força plausible.

L’arqueologia ha anat posant al descobert restes 
del poblat ibèric que existia sobre un petit turó, a la 

10. Vegeu la fitxa 187, «Punta de la Cella», del catàleg de ja-
ciments.
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Ramón 1994; Ramón 1999; Asensio et al. 2000). It was 
initially dated to the 5th century BC, although D. Bea 
(2006, 228) believes that we may have to put this back 
to the 6th or 7th centuries BC, as suggested by constant 
finds from that period, albeit out of context. An area of 
dwellings has also been excavated in the port area. This 
has been interpreted as a small Iberian marina and dated 
to the 5th century BC onwards, although also from out-
of-context finds it is believed that the activity in this 
area has to be dated to as far back as the 7th century 
BC (Bea 2006). The mouth of the River Francolí must 
therefore have been used from the Early Iron Age by 
Punic and Greek sailors as an anchorage and to take on 
water. As far as the oppidum is concerned, we know of 
a series of remains in several dispersed locations. These 
have not been enough to enable us to draw up a plan of 
the settlement, although they do lead us to believe that 
it covered the area between the Plaça Corsini and the 
corner of Sevilla and Zamenhof streets and Soler and 
Pere Martell streets. In other words, it would have been 
located on a small promontory overlooking the port 
area. By applying the maximum size based the known 
remains, we can calculate an area of about 10 hectares. 
Some consider it may have been the capital of the Ibe-
rian Cessetanian tribe (Asensio et al. 1998; 2001; San-
martí 2001; 2004; Ruiz de Arbulo 2002, 146; Ruiz and 
Sanmartí 2003; Sanmartí and Santacana 2005; Belarte 
and Sanmartí (ed.) 2007).

However, Macias, Menchon et al. (2007, 25), after 
having georeferenced and mapped the archaeological re-
mains while preparing the planimetry of Tarraco, noted 
a disproportion between the territorial weight attributed 
to this Iberian settlement and the known archaeologi-
cal remains. Archaeology has only detected the remains 
of structures interpreted as residential areas. These are 
small, apparently unconnected and dispersed above and 
over the southwestern slope of the cliffs that demarcated 
the bay of Tarraco. This leads them to believe that the 
majority of the settlement was at the foot of the coastal 
hill and clearly related to the plains of the Francolí, the 
communications routes and the port bay. It has even 
been shown that the majority of the silos attributed to it 
are actually from the Republican period and are there-
fore more likely to be linked to the storage of cereals as 
part of the centralising role of the Roman town, similar 
to those studied at contemporary Empúries.12 It should 
also be noted that no evidence for any of the walls of the 
supposed oppidum has been found.

Within the framework of this project, in addition 
to the possible Iberian oppidum of Tarragona, we have 
to consider the rest of the Iberian population of the 
Camp de Tarragona, which has unfortunately been 
barely studied. Another important oppidum in the area 
is that of El Vilar in Valls, which has been calculated as 

12. Burch 1996; Burch and Sagrera 2009.

part baixa de l’actual ciutat de Tarragona (Miró 1988;  
1999; Adserias et al. 1993;11 Adserias, Burés i Ramón 
1994; Ramón 1999; Asensio et al. 2000). La seva cro-
nologia inicial s’havia considerat al segle v aC; tanma-
teix, D. Bea (2006, 228) creu que podria haver-se de 
retrotreure als segles vi o vii aC, com indiquen les re-
iterades troballes de materials d’aquesta època, per bé 
que descontextualitzats. També s’ha excavat un barri 
d’habitatges, a la zona del port, interpretat com una 
petita marina ibèrica, que es data a partir del segle v 
aC, per bé que també amb materials descontextualit-
zats que fan pensar que l’activitat d’aquesta zona s’ha 
de remuntar al segle vii aC (Bea 2006). La desem-
bocadura del Francolí devia ser utilitzada, doncs, des 
de la primera edat del ferro, pels navegants púnics i 
grecs, per fondejar i fer aigua. Pel que fa a l’oppidum, 
es coneixen una sèrie de restes localitzades en un se-
guit de punts dispersos, que no arriben a dibuixar-lo, 
per bé que han permès pensar que aquest s’estenia 
entre la plaça Corsini i l’angle dels carrers Sevilla i 
Zamenhof, i entre els de Soler i Pere Martell. És a 
dir, que estaria ubicat sobre un petit promontori que 
dominaria l’àrea portuària. Aplicant les dimensions 
màximes sobre la base de les restes conegudes, se li 
poden calcular al voltant de 10 ha. Hom ha pensat 
que podria haver fet la funció de capital del poble 
iber dels cessetans (Asensio et al. 1998; 2001; San-
martí 2001; 2004; Ruiz de Arbulo 2002, 146; Ruiz i 
Sanmartí 2003; Sanmartí i Santacana 2005; Belarte i 
Sanmartí (ed.) 2007).

Ara bé, Macias, Menchon et al. (2007, 25), des-
prés d’haver georeferenciat i ubicat al mapa les restes 
arqueològiques per elaborar la planimetria de Tarra-
co, constaten una desproporció entre el pes territorial 
que s’atribueix a aquest poblat ibèric i les restes arque-
ològiques que se’n coneixen. L’arqueologia sols ha de-
tectat restes d’estructures interpretades com a espais 
residencials, inconnexes entre elles, de petita extensió, 
disperses per sobre i al vessant sud-oest dels penya-
segats que limitaven la badia de Tarraco, de tal forma 
que els fan concloure que les dades actuals indiquen 
que la major part de l’assentament es trobava als peus 
del tossal costaner, en clara relació amb les planícies 
del Francolí, les vies de comunicació i la badia por-
tuària. Fins i tot constaten que la majoria de sitges 
que se li atribuïen són en realitat d’època republicana, 
i per tant podrien estar més aviat relacionades amb 
un fenomen d’emmagatzematge de cereals paral·lel a 
l’estudiat a l’Empúries coetània, dins del paper cen-
tralitzador de la ciutat romana.12 D’altra banda, cal 
remarcar que tampoc no s’han trobat indicis de mu-
ralles del suposat oppidum.

11. El treball de M. Adserias et al. 1993 és el fonamental sobre 
aquest tema.

12. Burch 1996; Burch i Sagrera 2009.
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having covered some six hectares. That of Punta de la 
Cella on the Cape of Salou may also have been a major 
settlement. An area of some 10 hectares of dispersion 
of surface finds13 has been calculated for the settlement 
of Puig Ferrer in Nulles by J. M. Carreté, S. Keay and 
M. Millett’s Site 3.19 (1995). There is also a series of 
small, concentrated settlements at Santa Anna in Cas-
tellvell del Camp, Timba del Castellot in Riudoms, Mas 
de Don Felip in Riudoms and the Iberian settlement of 
Barenys in Salou. Outside the area of this project, al-
though very near to it, are the settlements of Punta Cor-
oneta in Mont-ral, Puigcabrer in Valls and Els Manous 
in El Catllar14 (see the map of Iberian archaeological 
sites in the second volume of this work).

All in all, it should be emphasised that we know very 
little about the Iberian settlements in the Tarragonès 
and the Camp de Tarragona. They remain virtually un-
excavated and for many of them we do not even know 
their chronology or size. This makes it very difficult to 
establish a hierarchy between them and to deduce the 
structure of the population to which they belong.

The study of the ager of Tarraco focusing on the Alt 
Camp undertaken by J. M. Carreté, S. Keay and M. 
Millett (1995) concluded that during the Iberian period 
the countryside was densely populated with small rural 
establishments, most dating from the 5th century BC 
and continuing to between the 4th and the 2nd centuries 
BC. They detected a density of Iberian sites of just over 
one per square kilometre, representing a major change 
in relation to previous periods. In fact, the whole zone is 
full of sites and even with Iberian finds off-site, except in 
the higher areas of transect 4, which may have remained 
uninhabited. In the rest of the territory, the landscape 
appears to have been intensively worked in a uniform 
manner and without preferences corresponding to 
topographical or geological factors. However, they did 
tend to choose the high positions within each area. The 
authors consider, based on the finds of the same types 
of pottery at all the sites, that there was no variation 
in access to goods within the trading networks. They 
also detected a hierarchy based on the size of the sites. 
The majority of them are between one and two hec-
tares, with the largest covering ten hectares (site 3.19: 
Puig Ferré). The authors had the impression that there 
was a hierarchy of places in which those ten-hectare 
sites acted as centres. There are also signs of production 
specialisation in the potteries identified at sites 4.2 to 
4.4. They therefore proposed a model of population in 

13. Where the calculation of the size of a site is made on the 
basis of the known structures or the field survey and the disper-
sion of surface finds, it has to be taken into account that these two 
methods give very different results, which have to be interpreted 
within their investigatory context.

14. All the mentioned Iberian sites have their entry in the 
site catalogue (see volume six), with their corresponding descrip-
tion and bibliography.

Dins del marc d’aquest projecte, a més del possi-
ble oppidum ibèric de Tarragona, hem de considerar 
també la resta del poblament ibèric del Camp, que 
dissortadament ha estat molt poc estudiat. Un altre 
oppidum important de la zona és el del Vilar de Valls, 
al qual es calculen unes 6 ha, i potser també ho era 
el que havia existit a la Punta de la Cella, al cap de 
Salou. També s’ha calculat una extensió d’unes 10 ha 
de dispersió de material en superfície13 per al poblat 
de Puig Ferrer, a Nulles, el jaciment 3.19 de J. M. 
Carreté, S. Keay i M. Millett (1995). Existeixen una 
sèrie de petits nuclis de poblament concentrat: Santa 
Anna, a Castellvell del Camp, la Timba del Castellot, 
a Riudoms, el Mas de Don Felip, a Riudoms, el po-
blat ibèric de Barenys, a Salou, i ja fora de l’àrea del 
projecte, per bé que molt a la vora, hi ha el poblat de 
la Punta Coroneta, a Mont-ral, el Puigcabrer, a Valls, 
i els Manous, al Catllar14 (vegeu el mapa dels jaci-
ments ibèrics al volum segon d’aquesta obra).

Amb tot, cal destacar que els poblats ibèrics del 
Tarragonès i del Camp són molt mal coneguts, gaire-
bé no s’han excavat, i de molts d’ells no se’n coneix ni 
la cronologia ni l’extensió, fet que dificulta enorme-
ment establir jerarquies entre ells i deduir l’estructura 
del poblament a la qual pertanyien.

L’estudi de l’ager de Tarraco, emprès per J. M. 
Carreté, S. Keay i M. Millett (1995), centrat a l’Alt 
Camp, conclou que en època ibèrica hi havia un pai-
satge densament poblat de petits establiments rurals, 
que data majoritàriament del segle v aC, i que es 
manté en els segles iv a ii aC. Detecten una densitat 
de jaciments ibèrics just per sobre d’un per km2, la 
qual cosa representa un gran canvi respecte dels perí-
odes anteriors. De fet, tota la zona es presenta plena 
de jaciments i fins amb materials ibèrics off-site, ex-
cepte a les zones altes del transsecte 4, que podrien 
no haver estat habitades. A la resta del territori, el 
paisatge es mostra molt explotat, de forma uniforme i 
sense preferències que atenguin a raons topogràfiques 
ni geològiques. Amb tot, hom solia triar les posici-
ons elevades, dins de cada espai. Consideren, a partir 
de la troballa dels mateixos tipus ceràmics en tots els 
jaciments, que no hi havia cap variabilitat en l’accés 
als béns, dins de les xarxes d’intercanvi. Tanmateix, 
detecten una jerarquia en funció de les grandàries dels 
jaciments. La majoria fan d’1 a 2 ha, mentre que el 
d’extensió major ocupa 10 ha (jaciment 3.19: Puig 
Ferré). Treuen la impressió que existeix una jerarquia 

13. Cal tenir present que el càlcul de dimensions d’un jaci-
ment, si es fa en funció de les estructures conegudes o bé en funció 
de les prospeccions superficials i per tant de la dispersió del mate-
rial de superfície, canvia molt i té un significat ben diferent que cal 
interpretar, cadascun dins del seu context d’investigació.

14. Tots els jaciments ibèrics esmentats tenen la seva fitxa al 
catàleg de jaciments al volum sisè d’aquesta obra, amb la descripció 
i la bibliografia corresponents.
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which Tarragona, El Vilar and Puig Ferrer would have 
been the dominant centres, at the summit of the site 
hierarchy, while the rest would have been dependent on 
them. Among the last of these there would have been 
centres of specialised production (4.2 to 4.4) and they 
believe that a more in-depth investigation than a field 
survey would probably detect others, beyond the simple 
farms. They propose two hypotheses with respect to the 
three main sites. The first is that they may have had a 
similar status, due to different specialisations, as Tarra-
gona, with its coastal location, as well as its agricultural 
resources, would have dominated maritime products 
and trade. The alternative hypothesis is that Tarragona 
would have had a dominant role thanks to its coastal 
location, which would have made it into a privileged 
enclave for controlling the imports of the most highly-
prized goods.

Further north in the ager Tarraconensis, our study 
of the Baix Penedès (Guitart, Palet and Prevosti 2003; 
Prevosti in press) considers that in the full Iberian pe-
riod that county showed a balance between the interior 
plain, which was basically agricultural and for stock-
breeding, with the oppidum of Masies de Sant Miquel 
in Banyeres (some four hectares), which is interpreted as 
the power centre of a society that depended economi-
cally on those activities, and the coastal strip, with a 
centre specialising in trade and even in the protection 
of the coastline, the citadel of Alorda Park. Both estab-
lishments were abandoned when the Romans arrived. 
There are abundant rural establishments in the area, es-
pecially along the coast.

If we consider the whole of the Penedès and the 
Garraf as a single area maintaining a certain unity, we 
observe that the oppida of Darró, Sitges and Olèrdola 
appear to be quite different to those described above 
(Prevosti in press). In the area around Darró we also de-
tect dispersed Iberian establishments, although they are 
not as abundant as those located around Alorda Park. 
During the full Iberian period and throughout the 2nd 
century BC, Darró played a particularly specialised role 
in the trade with the Carthaginians; it was also where 
farmers and the oligarchy lived. There was an important 
pottery workshop that made amphoras, some of which 
must have been for wine (palynological studies have de-
tected vine cultivation in the full Iberian period). How-
ever, above all, it would have been the power centre for 
the Garraf area. We know little about Sitges. On the 
other hand, we know that Olèrdola was a well fortified 
enclave in a magnificent strategic location; it control-
led the natural route from the Alt Penedès to the coast 
along the Ribes river valley, as well as the route crossing 
the Penedès from north to south. Its 3.5 hectares were 
not occupied by houses, which were concentrated in the 
lowest sector. There can be no doubt that this was not 
where the farmers of the plains lived, as appears to have 
been the case of Masies de Sant Miquel and also perhaps 

de llocs, on els de 10 ha fan de centre. També hi ha 
indicis d’especialització de producció en les terrisse-
ries identificades en els jaciments 4.2 a 4.4. Per tant, 
proposen un model de poblament on Tarragona, el 
Vilar i Puig Ferrer serien centres dominants, en el cim 
de la jerarquia de jaciments, mentre que la resta en 
dependrien. Entre aquests darrers, hi hauria centres 
de producció especialitzada (4.2 a 4.4), i creuen que 
una investigació més aprofundida que una prospecció 
superficial probablement en detectaria d’altres, més 
enllà de les simples granges agropecuàries. Plantegen 
dues hipòtesis respecte dels tres jaciments principals: 
o bé que tinguessin un estatus similar, per bé que 
especialitzacions diferents, ja que Tarragona, per la 
seva situació costanera, a més dels recursos agrope-
cuaris, dominaria els productes i el tràfic marítims; o 
una hipòtesi alternativa, que seria que Tarragona ha- 
gués tingut un rol dominant gràcies a la seva situació 
costanera, que l’hauria convertit en un enclavament 
privilegiat per al control de les importacions dels pro-
ductes més preuats.

El nostre estudi del Baix Penedès (Guitart, Palet 
i Prevosti 2003; Prevosti en premsa) considera que 
aquella comarca presenta, en el període ibèric ple, un 
equilibri entre la plana interior, essencialment agríco-
la i ramadera, on s’ubica l’oppidum de les Masies de 
Sant Miquel de Banyeres (d’unes 4 ha), que s’inter-
preta com el centre de poder d’una societat depen-
dent econòmicament d’aquelles activitats, i la franja 
costanera, amb un nucli especialitzat en el comerç i 
fins en la protecció de la línia de costa, la ciutade-
lla d’Alorda Park. Tots dos establiments s’abandonen 
amb l’arribada dels romans. Els establiments rurals 
dispersos són molt abundants a la zona, especialment 
a la vora de la costa.

Si considerem tot el Penedès i el Garraf com una 
àrea que guarda una certa unitat, observem que els 
oppida de Darró, Sitges i Olèrdola semblen prou dife-
rents dels dos descrits (Prevosti en premsa). Al voltant 
de Darró també es detecten establiments ibèrics de 
poblament dispers, per bé que no tan abundants com 
els localitzats al voltant d’Alorda Park. Darró, durant 
l’Ibèric ple, i durant tot el segle ii aC, va fer una fun-
ció força especialitzada en els intercanvis comercials, 
amb el comerç púnic; a més va ser un lloc d’hàbitat 
de pagesos i de l’oligarquia. Hi va funcionar una im-
portant terrisseria que fabricava àmfores, algunes de 
les quals segurament per a vi (estudis de palinologia 
hi han detectat el cultiu de la vinya en l’Ibèric ple). 
Però per damunt de tot devia fer de centre de poder 
de la zona del Garraf. De Sitges no en sabem gran 
cosa. D’Olèrdola, en canvi, sabem que era un nucli 
ben fortificat, d’una situació estratègica magnífica, 
que controlava la sortida natural de l’Alt Penedès cap 
a la costa per la vall de la riera de Ribes, i el pas de la 
via nord-sud que transitava pel Penedès. Les seves 3,5 
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of Darró. The enclosure wall, which already existed in 
the First Iron Age, has been interpreted as a cattle pen 
or sheepfold. 

On the Alt Penedès plain, the silo field of Mas Cas-
tellar (Els Monjos) looks like a small concentrated habi-
tat, probably dependent on Olèrdola, that was inhab-
ited during the 3rd century and not abandoned until the 
first half of the 2nd century BC. It should be classified 
as a centre of economic activity specialising in the man-
agement of silo fields for the storage of surplus cereals. 
Thus, the three concentrated population centres (Ma-
sies de Sant Miquel, Darró and Olèrdola) present highly 
divergent characteristics, which are quite particular in 
each case and make them difficult to compare.

With the new data provided by the intensive research 
carried out in the Baix Penedès, J. Sanmartí and his 
colleagues (Asensio et al. 2001; Sanmartí 2001; 2004; 
Ruiz and Sanmartí 2003) have come up with a new hy-
pothesis for the structure of Iberian Cessetania. They 
looked again at the concentrated population centres, 
which earlier studies had designated of the first order, 
and subdivided them in such a way that the pyramid 
consisted of four types: towns of the first order, towns 
of the second order, citadels and fortified villages, and 
dispersed rural settlements. In Cessetania, the towns 
that functioned as capitals would have had an area of 
around 9 to 15 hectares; second-order towns would 
have been county capitals with an area of around 2 to 4 
hectares, and citadels and fortified villages, with an area 
of less than one hectare, would have been distinguished 
by formal and functional aspects. Thus, according to 
these authors, late in the 5th century BC the concen-
trated population centres of Tarragona and Masies de 
Sant Miquel began to grow and take on the appearance 
of true towns and the occupation of El Vilar in Valls 
and Darró began; Olèrdola also presents an ancient Ibe-
rian phase. At Alorda Park, a fortification with towers 
was built and inside large houses began to appear, as 
well as areas for probable ritual activities; all this allows 
us to speak of a citadel occupied by warrior elites. The 
intensification of trade in the 4th century BC, as well as 
the expansion of the rural establishments, would have 
contributed to the consolidation of the power centres. 
In the 3rd century BC, they believe it is unquestionable 
that there was a deeply hierarchised population system 
under a first-order centre, which would have been the 
city of Tarragona-Tarakon-Kese. Masies de Sant Miquel, 
Darró, Olèrdola and El Vilar would have answered to it 
and would have assumed control of local power. These 
second-order towns would have been the heads of ter-
ritorial units from which control was exercised over a 
series of small rural establishments dispersed across the 
territory, as well as specialised economic activity centres 
and citadels. Alorda Park would have controlled over-
seas trade. At the beginning of the 3rd century BC, the 
construction of a palace-house is evidence of the grow-

ha no estaven pas ocupades per cases, que es concen-
traven en el sector més baix. Sens dubte que no feia 
la funció de lloc d’hàbitat dels camperols de la plana, 
com sembla ser el cas de les Masies de Sant Miquel 
i potser també de Darró. El mur de tancament, que 
ja existia en la primera edat del ferro, s’ha interpretat 
com una pleta o clos per resguardar-hi els ramats.

A la plana de l’Alt Penedès, el camp de sitges del 
Mas Castellar (els Monjos) sembla un nucli d’hàbitat 
concentrat menor, probablement dependent d’Olèr-
dola, que funcionava durant el segle iii i no es va 
abandonar fins a la primera meitat del segle ii aC. 
S’hauria de classificar com un nucli d’activitat eco-
nòmica especialitzada de gestió dels camps de sitges 
d’emmagatzemament dels excedents de cereals. Així 
doncs, els tres nuclis de poblament concentrat (Masi-
es de Sant Miquel, Darró i Olèrdola) presenten carac-
terístiques ben divergents, ben particulars de cada cas, 
i que els fa bastant poc comparables.

Amb l’aportació de noves dades que han fornit 
els intensos treballs desenvolupats al Baix Penedès, J. 
Sanmartí i els seus col·laboradors (Asensio et al. 2001; 
Sanmartí 2001; 2004; Ruiz i Sanmartí 2003) han fet 
un nou plantejament de l’estructura de la Cessetània 
ibèrica. Han tornat a considerar els nuclis de pobla-
ment concentrat, que anteriors estudis anomenaven 
de primer ordre, i els han subdividit, de manera que 
la piràmide consta de quatre tipus: ciutats de primer 
ordre, ciutats de segon ordre, ciutadelles i aldees for-
tificades, i poblament rural dispers. A la Cessetània, 
les ciutats, amb funcions de capital, tindrien una ex-
tensió entorn de les 9-15 ha; les ciutats de segon ordre 
farien de capitals comarcals i tindrien entorn de les 2 
a 4 ha, i ciutadelles i aldees fortificades, de grandària 
inferior a 1 ha, es distingirien per aspectes formals i 
funcionals. Així doncs, segons aquests autors, en un 
moment avançat del segle v aC, els nuclis de pobla-
ment concentrat de Tarragona i les Masies de Sant 
Miquel comencen a presentar una entitat urbana –de 
veritables ciutats–, el Vilar de Valls i Darró inicien 
llur ocupació, i Olèrdola presenta una fase ibèrica an-
tiga. A Alorda Park es construeix una fortificació amb 
torres, i a l’interior apareixen cases de grans dimen-
sions, així com espais de probables activitats rituals; 
tot plegat permet parlar d’una ciutadella ocupada per 
elits guerreres. La intensificació del comerç en el segle 
iv aC, així com l’expansió dels establiments campe-
rols, devien contribuir a la consolidació dels nuclis de 
poder. En el segle iii aC, consideren inqüestionable 
un sistema de poblament profundament jerarquitzat, 
sota un nucli de primer ordre que seria la ciutat de 
Tarragona-Tarakon-Kese. Les Masies de Sant Miquel, 
Darró, Olèrdola i el Vilar en devien dependre, i devien 
assumir la funció de control del poder local. Aques-
tes ciutats de segon ordre devien fer de caps d’unitats 
territorials, on controlaven una sèrie de petits esta-
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ing social hierarchisation. The dispersed rural establish-
ments would have formed part of the fourth order and 
there are many of them on the Baix Penedès plain and 
its coastal area.

All this leads D. Asensio et al. (2001) and J. Sanmartí 
(2001; 2004) to believe that the indications of social 
stratification are sufficiently important to propose the 
development of a proto-state or archaic state for Ces-
setania during the full Iberian period. The pyramidal 
structure of this population pattern and the profound 
hierarchisation of the system, with a minimum of four 
orders of relative size, as well as the enormous differ-
ences between the different ends of the system, indicate 
a considerable complexity in the population patterns, 
with veritable towns and a large quantity of minor estab-
lishments with specialised functions. The demographic 
growth in the full Iberian period is clear from both the 
increase in population and the proliferation of the dis-
persed rural habitat, whereas the increase and diversifi-
cation of iron agricultural tools and the abundance of 
silos appears to indicate an intensification of farming 
derived from the Eurasian agricultural model, based in 
the short term on the fallow system and eventually on 
fertilisers (Sanmartí 2004). The multiplication of writ-
ten documents in the 4th century BC, the appearance of 
weights and coinage, and the control over production 
evidenced by the large silo fields are all indicators of the 
growing administrative complexity and centralisation 
of power. Moreover, the size of the areas occupied by 
the Iberian towns of Tarragona-Tarakon-Kese, Burriac 
and Ullastret, as well as the areas overseen from them, 
are perfectly comparable to the other archaic states in 
the Mediterranean, even those of the Greeks (Sanmartí 
2004; Sanmartí and Santacana 2005; Belarte and San-
martí 2007).

We need to see where the above-named settlements 
(Punta de la Cella, Santa Anna, Timba del Castellot, 
Mas d’en Felip, the Iberian settlement of Barenys, Punta 
Coroneta, Puigcabrer and Els Manous) fell within this 
structure. We also have the problem of identifying the 
dispersed rural establishments and whether they were 
as abundant in the Baix Camp as in the Baix Penedès, 
or if we have a different population structure in this 
zone. We need to study how the theoretical proposal 
prepared by Sanmartí and his colleagues fits in with the 
archaeological data from the Tarragonès and the Camp 
de Tarragona. With a view to our study of the Roman 
period, we ask ourselves to what extent is the persist-
ence or influence of the preceding Iberian situation 
detected? How and when did the Iberian population 
structure become the Roman one? To what extent was 
the environment exploited in Iberian times and how 
did this change with the Romans? Were there substan-
tial changes between the agriculture and stockbreeding 
of the pre-Roman period and that practised in the 2nd 
and 1st centuries BC?

bliments camperols, dispersos pel territori, així com 
nuclis d’activitats econòmiques especialitzades i les 
ciutadelles. Alorda Park devia exercir el control del 
comerç d’ultramar, i presenta, a l’inici del segle iii aC, 
la construcció d’una casa-palau, mostra de la creixent 
jerarquització social. Els establiments camperols dis-
persos formarien el quart ordre i són molt abundants 
a la plana del Baix Penedès i a la seva àrea costanera.

Tot plegat fa pensar a D. Asensio et al. (2001) i 
a J. Sanmartí (2001; 2004) que els indicis d’estrati-
ficació social són prou importants per proposar, per 
a la Cessetània de l’Ibèric ple, el desenvolupament 
d’un protoestat o un estat arcaic. L’estructura pi-
ramidal d’aquest patró de poblament i la profunda 
jerarquització del sistema, amb un mínim de quatre 
ordres de mida relativa, així com les enormes dife-
rències entre els extrems del sistema, indiquen una 
complexitat considerable dels patrons de poblament, 
amb veritables ciutats i una gran quantitat d’establi-
ments menors, de funcions especialitzades. El creixe-
ment demogràfic en l’Ibèric ple es fa evident tant per 
l’augment de les poblacions com per la proliferació de 
l’hàbitat rural dispers, mentre que l’increment i la di-
versificació de l’utillatge agrícola de ferro i l’abundàn-
cia de sitges semblen indicar una intensificació agrí-
cola basada en el model agrícola eurasiàtic, basat en el 
guaret a curt termini i, eventualment, en l’aportació 
de fertilitzants (Sanmartí 2004). La multiplicació dels 
documents escrits en el segle iv aC, l’aparició de pon-
derals i de la moneda, el control sobre la producció 
que indiquen els grans camps de sitges, tot plegat són 
indicadors de la complexitat administrativa creixent 
i de la centralització del poder. També l’extensió dels 
espais que ocupen les ciutats ibèriques de Tarragona-
Tarakon-Kese, Burriac i Ullastret, així com els espais 
que es dominarien des d’elles, resulten perfectament 
comparables amb els d’altres estats arcaics de la Medi-
terrània, fins i tot dels grecs (Sanmartí 2004; Sanmar-
tí i Santacana 2005; Belarte i Sanmartí 2007).

Caldria veure, dins d’aquesta estructura, on que-
darien els poblats que hem enumerat més amunt (la 
Punta de la Cella, Santa Anna, la Timba del Castellot, 
el Mas d’en Felip, el poblat ibèric de Barenys, la Pun-
ta Coroneta, el Puigcabrer i els Manous). També ens 
plantegem el problema de la identificació dels establi-
ments camperols dispersos, si també eren abundants, 
a la zona del Baix Camp, com ho són al Baix Penedès, 
o si en aquesta zona estem en presència d’una estruc-
tura de poblament diferenciada. Cal estudiar com 
s’adapta el plantejament teòric descrit, elaborat per 
Sanmartí i els seus col·laboradors, a les dades arqueo-
lògiques del Tarragonès i del Camp de Tarragona. De 
cara al nostre treball sobre l’etapa romana, ens pre-
guntem quina persistència o influència de la situació 
precedent –ibèrica– es detecta. Com i quan es va anar 
passant de l’estructura de poblament ibèrica a la ro-
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The Roman occupation

The ancient sources that refer to the city of Tarraco 
are relatively abundant, given that from the time the 
Romans first arrived it had been a fortified town from 
which the war was directed and later became the pro-
vincial capital. The first mentions, which were related 
to the Second Punic War, we owe basically to Polybius 
(3.15-17), Titus Livius (21.5-21) and Appian (Hisp. 10-
12).15

The location of Tarraco, on a hill next to the sea with 
a natural port, on the road that led inland along the 
Francolí valley, and relatively close to the Ebro, would 
have been what led the Romans to set up the winter base 
for their army there. However, it is also possible that a 
favourable disposition of the indigenous community al-
ready living there was a decisive factor in it becoming 
a fortified town with the functions of a capital. In fact, 
this tactic can be seen throughout the 2nd century as 
the Romans penetrated the country. They would always 
look for indigenous oppida where they could support 
themselves and from which they could exercise control 
over the territory.

In 218 BC, the Roman army camped in the allied 
town of Massalia watched over the movements of Han-
nibal, who marched up from the Iberian Peninsula to 
cross Gaul and finally enter Italy over the Alps. Given 
the importance of the events, the army divided into 
two and while one part marched towards the Po, the 
other, under the command of Gnaeus Cornelius Scipio, 
disembarked in Emporion in the summer of that year. 
From there, they advanced following the coastline un-
til they reached the Ebro, where they turned inland. 
They easily set up alliances with the Iberian peoples, 
some new and others renewals of previous pacts. They 
subjugated some peoples and made pacts with others, 
setting up societates armorum through which they could 
recruit auxiliary troops. Finally they came up against 
the Carthaginian army under Hanno near the town 
of Kissa/Cissis. The Romans were victorious and subse-
quently conquered and sacked the town, enslaving the 
indigenous population. However, Hasdrubal marched 
immediately to relieve the Carthaginians and took the 
Romans by surprise near Tarraco, where he attacked the 
scattered naval troops that had been left there. Once the 
Carthaginians had retreated, Gnaeus concentrated his 
armies in Tarraco, where, according to Polybius (3.76), 
he set up his winter quarters. Livy (21. 61) tells us that 
he left a fair garrison at Tarraco and returned to Em-

15. In his study of the name of the city, P. Pericay (1952) com-
piled all the ancient sources that mention Tarraco. J. M. Martínez 
Gázquez (1987) studied thirty-two mentions of Tarraco by Livy 
and six by Polybius. J. M. Recasens (2007) made a study of all the 
ancient mentions of the name of Tarraco. M. I. Panosa (2009) also 
discusses what the ancient sources say about Tarraco.

mana? Quin nivell d’explotació del medi hi havia en 
època ibèrica i com canvia en època romana? Hi ha 
canvis substancials entre l’agricultura i la ramaderia 
d’època preromana i la que es practicava en el segle ii 
aC i el segle i aC?

L’ocupació romana

Les fonts antigues referents a la ciutat de Tarraco 
són relativament abundoses, atès que des del principi 
de l’arribada dels romans es va convertir en la plaça 
forta des de la qual es conduïa la guerra, i encara, pos-
teriorment, va assumir la capitalitat provincial. Les 
primeres citacions, relacionades amb la Segona Guer-
ra Púnica, les devem bàsicament a Polibi (3.15-17), 
Tit Livi (21.5-21) i Apià (Hisp. 10-12).15

La situació de Tarraco, sobre un turó, al costat del 
mar, amb un port natural, al costat de la via de pene-
tració cap a l’interior que representa la vall del Fran-
colí, i relativament a la vora de l’Ebre, devia interessar 
els romans per establir-hi la base d’hivernada del seu 
exèrcit. Ara bé, possiblement la bona disposició de la 
comunitat indígena que hi residia va acabar sent defi-
nitiva per convertir-la en la principal plaça forta, amb 
funcions de capital. Efectivament, aquesta tàctica està 
dins de la tendència que van mostrar al llarg de tot 
el segle ii, en la seva penetració en el país, segons la 
qual sempre van buscar oppida indígenes on pogues-
sin recolzar-se, i des dels quals van exercir el control 
del territori.

El 218 aC, l’exèrcit romà, acantonat a la ciutat 
aliada de Massalia, vigilava els moviments d’Anníbal, 
que, procedent de la península Ibèrica, travessava la 
Gàl·lia i finalment entrava a Itàlia pels Alps. Davant 
la transcendència dels esdeveniments, l’exèrcit es va 
dividir en dos, i mentre una part es va dirigir cap al 
Po, l’altra, sota el comandament de Gneu Corneli Es-
cipió, va desembarcar a Emporion, l’estiu d’aquell any. 
Des d’allí, l’exèrcit, tot vorejant la costa, va avançar 
fins a les terres de l’Ebre i, tot seguit, cap a l’interior. 
Va establir aliances amb facilitat amb els pobles ibers, 
en part de nou i en part en va renovar d’anteriors, va 
sotmetre pobles i amb d’altres hi va pactar, i va esta-
blir societates armorum, en virtut de les quals podia 
reclutar-hi tropes auxiliars. Finalment, es va enfrontar 
a l’exèrcit cartaginès, comandat per Hannó, a la vora 
de la ciutat de Kissa/Cissis, on va obtenir una victòria 
i va conquerir, saquejar i esclavitzar el poble indígena. 

15. P. Pericay (1952) recull totes les fonts antigues que esmen-
ten Tarraco en el seu estudi sobre el nom de la ciutat. J. M. Mar-
tínez Gázquez (1987) estudia les trenta-dues citacions de Livi i sis 
de Polibi en què es menciona Tarraco. J. M. Recasens (2007) es-
tudia totes les citacions antigues del nom de Tarraco. M. I. Panosa 
(2009) discuteix també les fonts antigues sobre Tarraco.
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porion, although Hasdrubal, allied with the Ilergetans, 
continued to provoke confrontations with the Romans. 
When the Carthaginians finally left, the Romans went 
to winter in Tarraco.

The following year Publius Cornelius Scipio arrived 
to take charge of Hispania. He had been named consul 
by the Senate in 218 BC16, a position that was recon-
firmed in 217. Livy, Polybius and Appian continue to 
explain the course of the war, which, based in Tarraco, 
took place south of the Ebro until the two Scipio broth-
ers were killed in the south of the Iberian Peninsula 
in 211. This was followed by the Roman army’s with-
drawal to Tarraco under the command of L. Marcius, 
the disembarkation in Tarraco of a new army under the 
command of Claudius Nero and the arrival of Publius 
Cornelius Scipio, who had been named proconsul for 
Hispania in 210 BC. He concentrated his army at Tar-
raco and from there began new campaigns towards the 
south, including the conquest of Carthago Nova in 209 
and the campaigns of 208 and 207. He finally left the 
Iberian Peninsula with the fleet and his war booty in 
206, after the flight of the last Punic detachments and 
the establishment of a foedus with Gadir. He subse-
quently stood in the consular elections of 205.17 

Based on the sources, Martínez Gázquez (1987, 77-
79) has deduced that the Romans used Empúries and 
Tarragona as support bases until 209 BC, a date from 
which it seems the latter asserted itself definitively as the 
operations base for Hispania. J. Ruiz de Arbulo (1992) 
considers that although the known monumental re-
mains of Tarraco do not offer any undisputable evidence 
of an initial Roman occupation during the Second Pu-
nic War, we have to assume that a true town would have 
been built on the remains of the Iberian oppidum, if we 
take into account the fact that Scipio continued to retire 
there even after the conquest of Carthago Nova, which 
we know had good infrastructure, including the palace 
built by Hasdrubal and an agora or public square18. In 
contrast, he chose Tarraco, which therefore must have 
had the necessary residential and political buildings, 
suitable even for holding the mentioned general assem-
blies. Tarraco continued to be the winter quarters and 
military and political operational base until the end of 
the war.

In 217, thirty longae naves sailed into Tarraco 
bringing Publius Cornelius Scipio’s eight thousand 
soldiers to Hispania.19 They would have been accom-

16. Together with the consul Tiberius Sempronius Longus, 
who was in charge of Sicily and Africa.

17. J. M. Martínez Gázquez (1987) compiles Livy’s and Poly-
bius’ quotes for the period of the war in which they mention Tar-
raco. Arrayás (2005) compiles the mentions made by all the classi-
cal authors of Tarraco during the war.

18. In his description of the city, Polybius (10.10.1-12) re-
fers to the magnificent palaces “built, it is said, by Hasdrubal”.

19. Livy 22.22.1 ss.

Asdrúbal, però, va acudir aviat a socórrer els cartagi-
nesos i va prendre per sorpresa els romans, a la vora de 
Tarraco, on havien quedat les tropes navals disperses, 
contra les quals va arremetre. Un cop els cartagine-
sos es van retirar, Gneu va concentrar els exèrcits a 
Tarraco, on va establir el seu quarter d’hivern, segons 
Polibi (3.76). Segons Livi (21. 61), va deixar una mò-
dica guarnició a Tarraco i va retirar-se a Emporion, 
per bé que Asdrúbal, aliat amb els ilergets, va tornar 
a provocar enfrontaments amb els romans, i en mar-
xar els cartaginesos els romans van anar a hivernar a 
Tarraco.

L’any següent va arribar Publi Corneli Escipió, 
cònsol nomenat pel Senat el 218 aC16 i prorrogat el 
217, encarregat d’Hispània. Livi, Polibi i Apià seguei-
xen explicant el curs de la guerra, que, partint de Tar-
raco, es va dur al sud de l’Ebre, fins a la mort dels dos 
germans Escipió el 211, al sud de la península Ibèrica. 
A aquest fet el va seguir el replegament de l’exèrcit 
romà cap a Tarraco sota el comandament de L. Marci, 
el desembarcament a Tarraco del nou exèrcit sota el 
comandament de Claudi Neró i l’arribada de Publi 
Corneli Escipió, anomenat procònsol per a Hispània, 
el 210 aC. Aquest va concentrar l’exèrcit a Tarraco i 
des d’allí va emprendre noves campanyes cap al sud, 
la conquesta de Carthago Nova, el 209, les campanyes 
del 208 i el 207, l’abandó final de la península Ibèrica 
amb la flota i el botí de guerra, el 206, davant la fu-
gida dels darrers destacaments púnics, i l’establiment 
d’un foedus amb Gadir, per presentar-se a les eleccions 
consulars del 205.17

Martínez Gázquez (1987, 77-79), a partir de les 
fonts, dedueix que els romans es recolzen en Empúries 
i Tarragona fins al 209 aC, data a partir de la qual sem-
bla que Tarragona s’imposa definitivament com a base 
de les seves operacions a Hispània. J. Ruiz de Arbulo 
(1992) considera que, per bé que les restes monumen-
tals que coneixem de Tarraco no ofereixen cap testimo-
ni indiscutible d’una primera etapa romana durant la 
Segona Guerra Púnica, cal suposar que hi havia d’haver 
una autèntica ciutat, sobre les restes de l’oppidum ibè-
ric, si pensem que Escipió segueix retirant-s’hi fins i tot 
després de la conquesta de Carthago Nova, on sabem 
ben segur que hi havia bones infraestructures, el palau 
construït per Asdrúbal i una àgora o plaça pública.18 
En canvi, elegeix Tarraco, que per tant devia disposar 
dels edificis residencials i polítics necessaris, sobre l’op-

16. Juntament amb el cònsol Tiberi Semproni Longus, encar-
regat de Sicília i Àfrica.

17. J. M. Martínez Gázquez (1987) recull les citacions de Livi 
i Polibi per al període de la guerra, en què es menciona Tarraco. 
Arrayás (2005) recull les referències de tots els autors clàssics que 
fan esment de Tarraco durant la guerra.

18. Polibi (10.10.1-12), en la seva descripció de la ciutat, fa 
referència als magnífics palaus «construïts, segons es diu, per As-
drúbal».
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panied by a considerable number of cargo vessels with 
provisions, a fact that led G. Alföldy (1991, 30) to 
observe that the port must have had large capacity. 
J. Ruiz de Arbulo (1992) quotes Livy (26.17.6), who 
states that Publius Cornelius Scipio, after conquering 
Carthago Nova in 209, retired to Tarraco, where he put 
the fleet in dry dock. Tarraco, therefore, would have 
been a true portus, which, according to the Roman 
terminology, is a place where vessels spend the win-
ter. He also refers to the divergence of opinions be-
tween Artemidorus of Ephesus and Eratosthenes over 
whether there was a port at Tarraco, which we have to 
understand as a sheltering bay that did indeed exist. 
P. Otiña and J. Ruiz de Arbulo (2000, 111-112; 128-
129) refer to it again, emphasising the qualification 
of the Late Period lexicographer, Suides, who called it 
an epineion, which means jetties, wharfs, warehouses, 
streets, houses, public buildings, and perhaps either 
an anchorage or a true port, in the sense of a devel-
oped port area separate from the city. The mouth of 
the Francolí would have been used from the First Iron 
Age by Punic and Greek sailors for anchoring and 
taking on water. From a study of the archaeological 
historiography, D. Bea (2006) reaches the conclusion 
that we cannot know for certain whether the com-
plex structures of a constructed port existed in Roman 
times; only that it appears that there was a dock or a 
jetty, as well as a possible retaining wall at the mouth 
of the Francolí to prevent flooding, although we do 
not know when during the Roman period this could 
have been built.

I. Arrayás (2005, 31) also highlights the testimony 
of Livy (22.19-20), who tells us that in 217 Gnaeus 
called an assembly of Rome’s allies in Tarraco, with 
more than 120 populi who recognised his power and 
presented him with hostages. This meeting, together 
with those of 210 and 209,20 showed that the Scipios 
had chosen Tarraco as the seat for their assemblies with 
the allied tribes.

In 206 BC, when Scipio departed Hispania, he left 
behind two generals, Lentulus and Acidius, in charge 
of the conquered territories; it was not until 197 BC 
that Rome officially established the two provinces. Livy 
(32.27.6; 28.11) makes two brief references to this: 
one refers to the naming of the two new praetors and 
the other to the assignment they were given to set the 
boundaries between the two provinces, Citerior and Ul-
terior. 

The notion of province in this period was limited 
to the sphere of activity of the magistrate, the territory 

20. Alföldy (1991, 25), with respect to Livy’s reference 
(26.19.12; 51.10), says that Scipio called a meeting of the allied 
tribes of Hispania in Tarraco in 211 and 210 BC. In 209 he was 
visited in Tarraco by a mission of Iberian Edetanians from the Sa-
gunt area (Plb. 10.34.1 and ss).

pidum ibèric o sobre la ciutadella emmurallada, fins i 
tot per reunir les assemblees generals esmentades. Tar-
raco segueix sent el quarter d’hivern i base d’operaci-
ons militars i polítiques fins a la fi de la guerra.

El 217, trenta longae naves van recalar a Tarraco, que 
van dur els vuit mil soldats de Publi Corneli Escipió a 
Hispània,19 i les devien acompanyar un bon nombre 
de vaixells de càrrega amb provisions, fet que fa ob-
servar a G. Alföldy (1991, 30) que el port tenia una 
capacitat important. J. Ruiz de Arbulo (1992) es refe-
reix a la citació de Livi (26.17.6) segons la qual Publi 
Corneli Escipió, després de la conquesta de Carthago 
Nova el 209, es va retirar a Tarraco, on va posar en sec 
la flota. Tarraco, doncs, seria un veritable portus, que 
segons la terminologia romana és un lloc on els vaixells 
passen l’hivern. També fa referència a la divergència 
d’opinions entre Artemidor d’Efes i Eratòstenes sobre 
l’existència o no d’un port a Tarraco, que hem d’enten-
dre com una badia resguardada, que efectivament exis-
tia. P. Otiña i J. Ruiz de Arbulo (2000, 111-112, 128-
129) s’hi tornen a referir, destacant la qualificació del 
lexicògraf tardà Suides, que l’anomena epineion, que 
significa esculleres, molls, magatzems, carrers, cases, 
edificis públics, i pot ser tant un fondejador com un 
veritable port, entès com un espai portuari urbanitzat, 
diferent de la ciutat. La desembocadura del Francolí 
devia ser utilitzada, des de la primera edat del ferro, 
pels navegants púnics i grecs per fondejar i aprovisio-
nar-se d’aigua. D. Bea (2006), a través de l’estudi de 
la historiografia arqueològica, arriba a la conclusió que 
no podem saber amb seguretat si hi va haver, a l’èpo-
ca romana, estructures complexes d’un port construït; 
tan sols sembla que ja existia una dàrsena o escullera, 
així com un possible mur de contenció a la desembo-
cadura del Francolí per evitar les rierades, per bé que 
no sabem pas en quin moment del període romà es 
podria haver construït.

I. Arrayás (2005, 31) també destaca el testimoni 
de Livi (22.19-20), segons el qual, el 217, Gneu va 
convocar a Tarraco una assemblea d’aliats de Roma, 
amb més de 120 populi, que van reconèixer el seu 
poder i van lliurar-li ostatges. Aquesta reunió, jun-
tament amb les dels anys 210 i 209,20 demostraria la 
tria, per part dels Escipions, de Tarraco com a seu de 
les assemblees amb les tribus aliades.

El 206 aC, en marxar Escipió d’Hispània, ja va 
deixar dos generals, Lèntul i Acidí, al càrrec dels ter-
ritoris conquerits. I no fou fins al 197 aC que Roma 
va crear oficialment les dues províncies. Livi (32.27.6; 
28.11) en fa dos breus esments, on fa referència als 

19. Liv. 22.22.1 ss.
20. Alföldy (1991, 25), respecte de la referència de Livi (26.19.12; 

51.10), diu que Escipió va convocar a Tarraco les tribus aliades  
d’Hispània, el 211 i el 210 aC. El 209 el va visitar a Tarraco una 
missió dels edetani ibèrics de la zona de Sagunt (Plb. 10.34.1 i ss).
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over which he possessed imperium.21 The opinion that 
Carthago Nova became the capital of Hispania Citerior 
during the Republican period has been maintained 
in the bibliography on the subject since E. Hübner 
(1890).22 Recently, however, several authors have ex-
pressed their doubts. J. Ruiz de Arbulo (1992) has ar-
gued, on a firm basis, that Tarraco was always the cap-
ital (if we can use such terminology for that period), 
as has R. Haensch (1997, 167). Thus, it would have 
been so not only in the period between 209 and 206, 
when the sources prove that it was the Roman general 
headquarters in Hispania, but also in the subsequent 
period, during which there is nothing to indicate that 
the Romans changed their strategy. He argues that the 
only ancient quotes that could indicate this capital 
status refer to Tarraco. Livy (11.39.3), when recount-
ing Gracchus’ campaign in Celtiberia in 180-179 BC, 
says that he went to Tarraco to “discharge the veterans, 
distribute the recruits and organise the whole army”.23 
Caesar (Civ. 2.20), after having won the battle of Ilerda 
against Pompey’s supporters in 49 BC, held a provincial 
assembly in Corduba. He then set sail from Gades to 
arrive a few days later in Tarraco, where he also held 
a provincial assembly with delegations from the whole 
of the Citerior (which we referred to above). Once the 
rewards had been distributed, he left for Narbo and 
from there to Massilia. J. Ruiz de Arbulo (1992, 128) 
observed that Caesar’s narrations depict Hispania as an 
urbanised, well-communicated country with an admin-
istration run by the governors. But it is particularly the 
meeting of the Ulterior provincial assembly in Corduba, 
followed by a similar one in Tarraco, that show how 
both cities must have been considered the capitals of the 
two provinces of the era. He quite reasonably deduces, 
therefore, that the city assumed the role of capital of 
Hispania Citerior province throughout the Republican 
period.24 I. Arrayás (2005, 37) accepts Ruiz de Arbulo’s 
argument, although he specifies that it is necessary to 
speak more of a “provincial political and administra-
tive centre”, rather than a “provincial capital” during 
this first era, that of the Republic, in which the Romans 
still had to carefully establish both the boundaries and 
the configuration of the province. We infer from Strabo 

21. Richardson 1986; Ruiz de Arbulo 1992, 121, with the 
bibliography of the subject.

22. For example, in Roldán 1978, 179. G. Alföldy (1991, 25) 
believed this to be true, but he changed his mind (Alföldy 2006, 
7), basing his opinion on R. Haensch (1997).

23. J. M. Martínez Gázquez (1987, 81) had already made this 
observation.

24. J. Ruiz de Arbulo (1992, 128) refers to the changes of 
orientation that must have taken place in the government of the 
cities, such as that reflected by the replacement in the Tarraco fo-
rum of a statue that had been dedicated to Pompey following his 
victory over Sertorius, for one dedicated to Caesar’s legate, P. Mu-
cius (RIT 1-2).

dos nous pretors que es van nomenar i a l’encàrrec 
que van rebre d’establir els límits entre ambdues pro-
víncies, Citerior i Ulterior.

La noció de província, en aquesta etapa, estava li-
mitada a l’esfera d’activitat del magistrat, el territori 
sobre el qual ell posseïa l’imperium.21 L’opinió que 
Carthago Nova va passar a ser la capital de la Hispania 
Citerior durant el període republicà s’ha mantingut 
des d’E. Hübner (1890) en la bibliografia del tema.22 
Darrerament, però, diversos autors han expressat el 
dubte. J. Ruiz de Arbulo (1992) ha argumentat de 
forma molt fonamentada que Tarraco va ser sempre la 
capital (si és que es pot emprar aquesta terminologia 
en aquesta època), com també ho ha fet R. Haensch 
(1997, 167). Així hauria estat no sols en el període 
entre el 209 i el 206, en què les fonts proven que va 
ser el quarter general romà a Hispània, sinó també 
en l’etapa posterior, en què res indica que els romans 
haguessin canviat d’estratègia. Esgrimeix que les dues 
úniques citacions antigues que existeixen que podri-
en indicar aquesta funció de capitalitat fan referència 
a Tarraco. Livi (11.39.3), en relatar la campanya de 
Grac a la Celtibèria, el 180-179 aC, diu que es va 
dirigir a Tarraco per «llicenciar els veterans, distribu-
ir els reclutes i organitzar tot l’exèrcit».23 Cèsar (Civ. 
2.20), després de guanyar la batalla d’Ilerda contra 
els pompeians, el 49 aC, va celebrar una assemblea 
provincial a Corduba, a continuació de la qual va anar 
a embarcar-se a Gades, per arribar en pocs dies a Tar-
raco, on va celebrar també l’assemblea provincial amb 
les delegacions de tota la Citerior (a la qual ja hem fet 
referència més amunt). Un cop atorgades les recom-
penses, va marxar cap a Narbo, i d’allí cap a Massi-
lia. J. Ruiz de Arbulo (1992, 128) observa com les 
narracions de Cèsar mostren Hispània com un país 
urbanitzat, ben comunicat i amb una administració 
dirigida pels governadors. Però especialment la reu-
nió de l’assemblea de la província Ulterior a Corduba, 
seguida per una de similar a Tarraco, mostren com 
ambdues ciutats es devien considerar les capitals de 
les dues províncies del moment. Dedueix, doncs, ra-
onablement, que la ciutat va assumir el paper de ca-
pital de la província Hispania Citerior al llarg de tot 
el període republicà.24 I. Arrayás (2005, 37) accepta 

21. Richardson 1986; Ruiz de Arbulo 1992, 121, amb la bi-
bliografia del tema.

22. Per exemple a Roldán 1978, 179. G. Alföldy (1991, 25) 
ho creia així, però va canviar d’opinió (Alföldy 2006, 7) basant-se 
en R. Haensch (1997).

23. J. M. Martínez Gázquez (1987, 81) ja havia fet aquesta 
observació.

24. J. Ruiz de Arbulo (1992, 128) fa referència als canvis d’orien- 
tació que es devien produir en el govern de les ciutats, com el que 
reflecteix el canvi que es va fer en el fòrum de Tarraco d’una estàtua 
que s’havia dedicat a Pompeu, després de la seva victòria sobre Serto-
ri, per una altra de dedicada al llegat cesarià P. Mucius (RIT 1-2).
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(3.4.20) that Tarraco and Carthago Nova shared a very 
lax concept of capitality as the residence of the provin-
cial governor. In fact, the governor travelled constantly 
throughout the province in the exercise of his legal and 
political authority.

According to J. Guitart (2004), the Romans re-
ceived quite a lot of help in their conquest of the 
Iberian area to the north of Sagunt, whereas to the 
south, and particularly in the area of Andalusia, they 
met with considerable resistance. After the Second Pu-
nic War, the Romans probably continued the inten-
sive exploitation begun by the Barcas in the areas that 
had previously been under Carthaginian influence. J. 
Guitart alludes to Livy’s statement that the great rebel-
lion of 197 BC broke out in Hispania Ulterior, despite 
the fact that the fighting soon spread to the Citerior. 
In fact, the structures of state in the south of the pe-
ninsula must have been much stronger than those in 
the north; for example, Livy (28.13.3) describes the 
chieftain Culchas as the dominator of twenty-eight 
towns. He followed the campaign of the consul Mar-
cus Porcius Cato, who arrived in 195 BC with orders 
from the Senate to pacify the country. He acted very 
forcefully in the Catalan area, where he won a deci-
sive battle near Empúries against forty thousand na-
tives from all regions, probably also from the south. 
From there he was able to reach Tarraco (App. Iber. 
41), where he continued his campaign. Although 
he met some resistance from the Bergistanians (Bar-
gusii) and the Lacetanians, J. Guitart believes that we 
can deduce from the sources that there was a close, 
friendly and allied relationship between Cato and the 
Iberians of the Catalan area. He notes that when Cato 
returned from Celtiberia, he carried out a policing ac-
tion at the request of the peoples allied to Rome, such 
as the Ilergetanians, against the mountain people who 
were carrying out pillaging incursions that devastated 
their fields. In contrast, he found the nucleus of the 
conflict and the true opposition among the Iberians 
of the south, especially in the densely urbanised and 
economically powerful Guadalquivir Valley. In sum-
mary, it helps us to understand the atmosphere in the 
Catalan territory during the 2nd century BC, as well as 
the changes in population structure.

T. Ñaco (1998; 1999a; 1999b; 2003) describes the 
period of the Second Punic War as one in which the Ro-
man generals were able to take advantage of the resourc-
es of the conquered to suit their own military interests, 
with the frumentaceous, monetary and alimentary de-
mands or the participation of auxiliary troops having 
become a tax burden paid by the natives. Cato’s famous 
saying that war feeds itself25 is indicative of the attitude 
in the campaigns of 195 BC and in general in the wars 
of conquest, in which the army followed the same tac-

25. Bellum […] se ipsum alet (Liv. 34.9.12).

l’argumentació de Ruiz de Arbulo, per bé que preci-
sa que escauria més parlar de «centre administratiu i 
polític de la província» que no pas de «capital provin-
cial» en aquesta primera etapa, republicana, en què 
els romans encara no havien fixat de forma acurada 
ni el terme ni la configuració de la província. Es des-
prèn d’Estrabó (3.4.20) que Tarraco i Carthago Nova 
compartien un concepte molt lax de capitalitat, com 
a residència del governador provincial. De fet, aquest 
viatjava constantment per la província, en l’exercici 
de la seva autoritat jurídica i política.

Segons J. Guitart (2004), a l’àrea ibèrica al nord 
de Sagunt, els romans van trobar força facilitats en el 
procés de conquesta, mentre que el sud i especialment 
l’àrea andalusa van protagonitzar una resistència im-
portant. Un cop acabada la Segona Guerra Púnica, a 
les zones que havien estat sota la influència cartagi-
nesa, segurament els romans van seguir l’explotació 
intensiva iniciada pels bàrquides: J. Guitart al·ludeix 
a l’afirmació de Livi que la gran rebel·lió del 197 aC 
va esclatar a la Hispania Ulterior, malgrat que els 
combats s’estenguessin aviat també cap a la Citerior. 
Efectivament, les estructures d’estat del sud peninsu-
lar havien de ser molt més potents que les del nord, 
si tenim en compte que, per exemple, Livi (28.13.3) 
descriu el cabdill Culchas com a dominador de vint-
i-vuit ciutats. Va seguir la campanya del cònsol Marc 
Porci Cató, que va arribar el 195 aC, enviat pel Senat 
per pacificar el país, i va actuar amb contundència a 
l’àrea catalana, on guanyà una batalla decisiva prop 
d’Empúries, contra quaranta mil indígenes vinguts 
de totes bandes, segurament també del sud. A partir 
d’aquí, va poder arribar a Tarraco (App. Iber. 41), des 
d’on va seguir la seva acció bèl·lica. Tot i alguna re-
sistència entre els bergistans i els lacetans, J. Guitart 
creu que del relat de les fonts pot deduir-se una rela-
ció propera, amistosa i aliada de Cató amb els ibers de 
l’àrea catalana. Remarca com l’acció de Cató, a la tor-
nada de la Celtibèria, va ser una labor de policia de-
manada pels mateixos pobles aliats dels romans, com 
els ilergets, contra les ràtzies dels muntanyencs que 
els devastaven els camps. En canvi, va trobar el nucli 
del conflicte i la veritable oposició entre els ibers del 
sud, especialment a la zona densament urbanitzada i 
econòmicament potent de la vall del Guadalquivir. 
Tot plegat resulta molt aclaridor de l’atmosfera que 
viurà el territori català durant el segle ii aC, així com 
dels canvis en l’estructura del poblament.

T. Ñaco (1998; 1999a; 1999b; 2003) descriu el 
període de la Segona Guerra Púnica com una època 
en què els generals romans disposaven dels recursos 
dels vençuts segons els seus propis interessos militars, 
i les exigències frumentàries, monetàries, alimentà-
ries o en la participació de tropes auxiliars s’havien 
convertit en una càrrega contributiva que suportaven 
els indígenes. La famosa frase de Cató, que la guerra 
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tics of extorting the stipendiarii and also the socii, self-
financing the conquest and even draining resources 
back to Rome. In contrast to the generalised opinion 
that the fiscal contributions of the natives were gradu-
ally regularised, T. Ñaco shows that this theory has little 
basis and believes that the contributions made during 
the first part of the 2nd century BC were quite irregular 
and arbitrary, depending on the needs of the conquest 
and the armies, as well as the will of the praetors. The 
contributions normally appear to have been required in 
goods rather than money. Until the Hispanics’ protests 
about their treatment by the governors,26 which were 
brought before the Senate in 171 and to a greater extent 
from 133 BC,27 the situation would not have begun 
to change, in the sense of an increasing regularisation 
of the control over the stipendiarii, and even perhaps 
with a greater interest in the extraction of agricultural 
surpluses.

O. Olesti (2000, 60) considers that the motives be-
hind the Hispanic revolt of 197, which Cato was sent 
to put down, were not so much fiscal as due to the dis-
content of the Iberian nobles who had lost control over 
their agricultural surpluses, which were now being req-
uisitioned by the Romans. These minor Iberian rulers 
protested against the condition of deditio that had left 
them marginalised and impoverished. 

Whatever the case may be, the rapid pacification 
of the area north of the Ebro appears clear from the 
sources, whereas resistance in the south of the Penin-
sula was much stronger. This must mean that there was 
a well consolidated state structure in the south, with a 
network of major indigenous towns and an economic 
and political power that was frankly superior to that of 
the north, giving them a much greater capacity for re-
sistance.

It is interesting to emphasise Cato’s decision to sell 
the Bergistanian people as slaves after they had organ-
ised two fierce revolts against the Roman domination 
(Livy 34.16.89; 10). Even so, just before he left for 
Rome, the princeps of the Bergistani asked the consul 
for help in controlling the violent activity of part of his 
tribe, which led Cato to once again to enslave part of 
the population (Livy 34.21.6). In other passages about 
the war, the classical writers refer to the enslavement of 
entire populations. This indicates that massive numbers 
of slaves were created, the destiny of whom we do not 
know, although they may have been put to work in ag-
riculture.

26. M. Titini, P. Furi Filó and M. Matiè.
27. According to M. Salinas de Frías (1986; 1995), the general 

organisation of the provincial territories of Hispania took place 
immediately after the war of Numantia, in which the Senate sent 
the commission of decemviri (App. Hisp. 99-100) to organise the 
newly conquered territories, meaning that this was when the lex 
provinciae was conceded to the Hispaniae.

s’autoalimenta,25 resulta significativa de l’actitud en 
les campanyes del 195 aC, i en general en la guerra 
de conquesta, en què l’exèrcit seguia la mateixa tàc-
tica d’extorquir els stipendiarii, i també els socii, amb 
l’autofinançament de la conquesta i fins el drenatge 
de recursos cap a Roma. Contràriament a l’opinió 
generalitzada que s’anaven regulant les contribucions 
fiscals dels indígenes, T. Ñaco demostra la manca de 
fonaments d’aquesta teoria i creu que les contribuci-
ons durant l’inici del segle ii aC eren ben irregulars 
i arbitràries, segons les necessitats de la conquesta i 
dels exèrcits, i segons la voluntat dels pretors. Les 
contribucions exigides semblen ser normalment en 
espècie i no en moneda. Fins a les protestes dels his-
pans, que es queixaven del tracte dels governadors,26 
exposades davant del Senat el 171, i encara millor a 
partir del 133 aC,27 no devia començar a canviar la 
situació, en el sentit d’un increment de la regularit-
zació del control sobre els stipendiarii, i fins potser 
amb un interès més gran per la detracció d’excedents 
agraris.

O. Olesti (2000, 60) considera que la raó de la re-
volta dels hispans del 197, que va venir a pacificar Cató, 
no obeïa tant a raons fiscals, sinó que devia ser desen-
cadenada pel descontentament dels nobles ibèrics, que 
havien deixat d’exercir el control sobre els excedents 
agrícoles, que ara requisaven els romans. Aquests rè-
guls ibers protestaven contra les condicions de deditio 
que els havien deixat arraconats i empobrits.

Fos com fos, sembla que la ràpida pacificació de 
l’àrea al nord de l’Ebre queda ben clara a partir de 
les fonts, mentre que, per contra, al sud peninsular la 
resistència fou molt més forta. Això ha de respondre a 
una organització estatal molt consolidada al sud, amb 
una xarxa de ciutats indígenes important i un poder 
econòmic i polític francament superior al del nord, i 
per tant amb molta més capacitat de resistència.

Sembla interessant fer ressaltar la decisió de Cató 
de vendre com a esclaus la població dels bergistans, 
després de dues revoltes, amb una oposició ferotge al 
domini romà (Liv. 34.16.89; 10). Encara, poc abans 
de marxar cap a Roma, el princeps dels bergistani va 
demanar al cònsol ajut per controlar l’activitat vio-
lenta d’una part dels bergistans, motiu pel qual Cató 
va tornar a esclavitzar una part de la població (Liv. 
34.21.6). En altres passatges bèl·lics, els autors clàs-
sics refereixen l’esclavització de poblacions senceres. 
Aquestes dades indiquen que es van fer esclaus de for-

25. Bellum […] se ipsum alet (Liv. 34.9.12).
26. M. Titini, P. Furi Filó i M. Matiè.
27. Segons M. Salinas de Frías (1986; 1995), cal situar l’orga-

nització general dels territoris provincials hispànics en el moment 
posterior a la guerra de Numància, en què el Senat envia la co-
missió de decemviri (App. Hisp. 99-100) per organitzar els nous 
territoris conquerits, i per tant és el moment de la concessió de la 
lex provinciae de les Hispaniae.
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Livy (23.46.6) tells us that one thousand, two hun-
dred and seventy-two Numidian and Hispanic horse-
men who fought with the Romans received land after 
the war as a reward for their bravery, the Hispanics in 
Hispania and the Numidians in Africa.

A long tradition of studies proclaims an occupation 
of the provincial territories based more on improvisa-
tion than coherent programmes dictated from Rome.28 
I. Arrayás (2005, 37) comments that the Roman occu-
pation of the Iberian Peninsula was not a premeditated 
action, but rather a consequence of the Punic war and 
therefore a dubitative action limited to obtaining the 
maximum financial benefit from the conquest based on 
the existing indigenous structures, which were full of 
irregularities during 2nd and 1st centuries BC.

During the 2nd century BC, the territories conquered 
by the Romans became ager publicus on the basis of ne-
gotiations between the conquerors and the subjugated 
natives. M. J. Pena (1994) believes that as a way of paci-
fying the indigenous population the land was frequently 
returned to them under the possessio formula. Some-
times the lands were returned intact, with the houses, 
laws and everything the former owners had,29 while on 
other occasions this was carried out by means of a cen-
turiation.30 This author believes this was a characteristic 
attitude in the 2nd century BC, whereas from the period 
of the social wars on, the Romans changed their way of 
dealing with land distribution.

The first Roman establishment in Tarraco 
and the Republican city

The area today occupied by southern Catalonia and 
the Valencian Country soon came under Roman con-
trol (around 200 BC). However, the policy of territorial 
urbanisation did not begin until towards the last third 
of the 2nd century and the beginning of the 1st century 
BC. The structure of the Iberian population, concen-
trated in settlements located in strategic places on high 
ground from where they could control the surrounding 
territory, with just a few scattered habitats, began to en-
ter into selective crises. Thus, we find a series of settle-
ments that were abandoned during the initial period of 
Roman domination, whereas others survived until the 
end of the 2nd century or even into the 1st century BC. 
This was probably due to a territorial control strategy 
in keeping with a particularly Roman mentality. This 

28. J. Ruiz de Arbulo (1992, 121) quotes Arnold (1914), Ba-
dian (1968), Nicolet (1984, 766-776), Crawford (1990).

29. As stated explicitly on the Alcántara bronze and as also 
must have been the case of L. Aemilius Paulus’ decree on the Turris 
Lascutana (Pena 1994, 331).

30. As in the case of Gracchurris, Calagurris, Osca, Ilerda and 
perhaps Pompaelo and Emporion (Pena 1994, 335).

ma massiva, dels quals desconeixem el destí, per bé 
que podrien haver estat utilitzats en l’agricultura.

Livi (23.46.6) diu, sobre mil dos-cents setanta-dos 
genets númides i hispans que col·laboraven amb els 
romans, que un cop acabada la guerra van rebre ter-
res, els hispans a Hispània i els númides a l’Àfrica, en 
recompensa per la seva bravura.

Una llarga tradició d’estudis proclama un procés 
d’ocupació dels territoris provincials basat més en la 
improvisació que no pas en programes coherents dic-
tats des de Roma.28 I. Arrayás (2005, 37) comenta 
que l’ocupació romana de la península Ibèrica no va 
ser una acció premeditada, sinó la conseqüència de la 
guerra púnica, i doncs se’n va seguir una actuació du-
bitativa, que es va limitar a obtenir els màxims rendi-
ments econòmics de la conquesta, sobre la base de les 
estructures indígenes existents, plena d’irregularitats 
durant els segles ii i i aC.

M. J. Pena (1994) pensa que durant el segle ii aC, 
en els territoris conquerits pels romans, que per tant 
passaven a ser ager publicus, a partir de les negociaci-
ons entre romans i indígenes sotmesos, es va practicar 
amb freqüència el retorn de la terra sota la fórmula 
de la possessio, com un factor de pacificació. De ve-
gades les terres es retornaven tal com estaven, amb 
les seves cases, les lleis i totes les coses que tenien els 
antics propietaris,29 mentre que d’altres es feia sota 
la fórmula d’una centuriació.30 Aquesta autora pensa 
que es tracta d’una actitud característica del segle ii 
aC, mentre que, per contra, a partir del període de les 
guerres socials, els romans van canviar la seva manera 
de gestionar el tema de les reparticions de terres.

El primer establiment romà de Tarraco  
i la ciutat republicana

L’àrea que avui ocupa el sud de Catalunya i el País 
Valencià va quedar molt aviat, pels volts del 200 aC, 
sota el domini romà. Ara bé, la política urbanitzadora 
del territori no es va endegar fins cap al darrer terç del 
segle ii aC i l’inici de l’i. L’estructura del poblament 
ibèric, concentrat en poblats ubicats en llocs estratè-
gics, d’alçada i de control del territori, i pocs hàbitats 
dispersos, va entrar en crisi de forma selectiva. Així 
doncs, trobem una sèrie de poblats que s’abandonen 
en la primera època de la dominació romana, mentre 
que d’altres perviuen fins a la fi del segle ii o bé fins ja 

28. J. Ruiz de Arbulo (1992, 121) cita: Arnold (1914), Badian 
(1968), Nicolet (1984, 766-776), Crawford (1990).

29. Com diu explícitament el bronze d’Alcántara i com deu 
ser també el cas del decret de L. Aemilius Paulus sobre la Turris 
Lascutana (Pena 1994, 331).

30. Com seria el cas de Gracchurris, Calagurris, Osca, Ilerda i 
potser Pompaelo i Emporion (Pena 1994, 335).
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consisted of taking advantage of existing population 
centres, sometimes the largest and most important and 
at other times fostering smaller ones. They were selected 
for the Romans’ own convenience, probably based on 
questions of loyalty and their ethnic and geographical 
situation, and would become the capitals of the future 
civitates. In contrast, the scattered rural establishments 
proliferated around the territory as a result of the relo-
cation of the population displaced from the abandoned 
settlements. In other words, despite the continuity dur-
ing the 2nd century BC of the Iberian economic sys-
tem, trade routes and some habitational structures, the 
population was redistributed. Fairly centralised power 
centres controlled by Roman garrisons were set up and 
these dominated large territories with scattered rural 
establishments, all of which was within a much more 
Roman territorial population pattern (Prevosti 2005, 
348-349).

In this period, according to E. Sanmartí (1994), the 
fact that the Romans gave priority to maritime com-
munications, domination of the coast and alliances with 
the native populations of those areas may have been 
the motive behind the establishment of some incipi-
ent coastal propugnacula (fortresses), perhaps the future 
parva oppida mentioned by Mela (2.89-90) or Pliny’s 
oppida civium Romanorum (3.21-22). M. A. Marín 
(1988) observes that the sources repeatedly refer to the 
establishment of Roman garrisons in the indigenous op-
pida, although there is no evidence of any change in 
their political organisation, which must have taken the 
form of alliances without the appearance of foedus and, 
consequently, not of civitates foederatae, but rather con-
ventions that, without a subsequent confirmation by 
the Senate, were based on the concepts of amici and 
socii.31

As already reflected in M. Prevosti (2005, 350-351), 
J. Burch et al. (2000) identify in Sant Julià de Ramis 
the major Iberian settlement that the Romans would 
have kept as the capital of the area of the Pla de l’Estany 
and the middle valley of the Ter, which around 80/70 
ceded its predominant position to the city of Gerunda. 
Likewise, the area of Peralada-Rhode-Pontós-Ullastret 
would have been under the control of Emporion in the 
2nd century BC and would have ceded its position to the 
Roman city in around 100 BC. Further south they re-
inforced Aquae Voconiae (Caldes de Malavella) to unite 
the area of La Selva,32 or the privileged coastal region 
that subsequently became Blandae. The same happened 
with the oppidum of Burriac, which increased in impor-

31. See also Ñaco 1999a.
32. The municipality of Aquae Calidae (the future Caldes de 

Malavella) appears to be later, perhaps from the Flavian period, 
and originated around the hot springs. However, Nolla (1993) be-
lieves there was an earlier urban entity subject to the payment of 
taxes.

entrat el segle i aC. Probablement obeeix a una estra-
tègia de control del territori que segueix una mentali-
tat prou romana, d’organitzar-se aprofitant els nuclis 
existents, de vegades els més importants i de vegades 
potenciant-ne de petits, seleccionats a la seva conve-
niència, segurament atenent a qüestions de lleialtat, i 
sobre la base de llur realitat ètnica i geogràfica, i que 
esdevindran caps de les futures civitates. Per contra, els 
establiments dispersos, de caire camperol, proliferen 
pel territori, fruit de la reubicació de la població des-
plaçada dels poblats abandonats. És a dir, que tot i la 
continuïtat durant el segle ii aC del sistema econòmic 
ibèric, de les seves vies de comerç, així com d’algunes 
de les seves estructures d’hàbitat, en canvi el pobla-
ment ja sofreix una nova distribució, amb nuclis de 
poder força centralitzats, controlats per guarnicions 
romanes, que dominen territoris amplis, amb hàbi-
tat camperol de poblament dispers, tot plegat ja dins 
d’un esquema molt més romà de poblament (Prevosti 
2005, 348-349).

Segons E. Sanmartí (1994), en aquesta època, el 
fet que els romans donessin prioritat a les comuni-
cacions marítimes, al domini de la costa i a les alian-
ces amb els indígenes d’aquesta zona, podria haver 
motivat la creació d’uns incipients propugnacula (for-
taleses) costaners, potser els futurs parva oppida que 
cita Mela (2.89-90) o els oppida civium romanorum 
de Plini (3.21-22). M. A. Marín (1988) observa que 
les fonts al·ludeixen reiteradament a la instal·lació de 
guarnicions romanes en els oppida indígenes, tot i que 
no es constaten canvis en llur ordenament polític, que 
devien prendre la forma d’aliances sense aparició de 
foedus i en conseqüència no pas de civitates foederatae, 
sinó que devien ser convencions que, sense una con-
firmació posterior del Senat, es vertebraven sobre la 
base dels conceptes d’amici i de socii.31

Com ja reflexionava a M. Prevosti (2005, 350-
351), J. Burch et al. (2000) identifiquen en Sant Julià 
de Ramis el poblat ibèric important que els romans 
mantingueren com a cap de l’àrea del Pla de l’Estany 
i vall mitjana del Ter, que cap al 80/70 va cedir el lloc 
preeminent a la ciutat de Gerunda; de la mateixa ma-
nera que la zona de Peralada-Rhode-Pontós-Ullastret 
hauria estat controlada per Empúries en el segle ii aC, 
per cedir el lloc a la ciutat romana entorn del 100 
aC; o com més cap al sud potenciaren Aquae Voco-
niae (Caldes de Malavella) per cohesionar la Selva;32 
o com a la regió costanera privilegiaren el lloc que 
després es convertí en Blandae. El mateix cas succeí 
amb l’oppidum de Burriac, que augmentà d’impor-

31. Vegeu també Ñaco 1999a.
32. El municipi d’Aquae Calidae (la futura Caldes de Malave-

lla) sembla ser tardà, potser d’època flàvia, i originat entorn de les 
aigües termals. Amb tot, Nolla (1993) pensa en una entitat urbana 
prèvia, sotmesa a pagament de tributs.
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tance in the 2nd century BC and then had to cede to Ro-
man Iluro at the beginning of the 1st century BC, as well 
as with the Iberian settlement of El Turó d’en Boscà, 
which ceded its position in the face of the establishment 
of Baetulo at a similar date. In El Vallès, however, they 
promoted Aquae Calidae (Caldes de Montbui),33 and in 
the Ilergetan area the oppidum of Iltirta and farther to 
the north that of Bolskan (Huesca), and in El Rosselló, 
Ruscino. According to A. Pérez (1996), the mints that 
issued coinage in the 2nd century BC in the southern 
Catalan area show us the panorama of the civitates re-
sulting from the Romans’ first territorial organisation, 
which was based on the indigenous situation at the 
time, probably native oppida where they had established 
Roman garrisons and that had become the centres from 
which the indigenous regions were controlled. In the 
case of the Iberian settlement of Tarragona, it must have 
been promoted by the theoretical military praesidium 
and turned into the mint of Kese.

For the time being they did not become Roman 
towns. We have to wait until the last third of the 2nd 
century and the beginning of the 1st century BC for that 
to happen. The abandonment of some of the Iberian 
settlements that had already begun at the beginning of 
the 2nd century BC has often been linked to the revolt 
put down by Cato, while some of the main population 
centres that survived must have become those territorial 
capitals under Roman control. We have to assume that 
they were privileged with this function on the basis of 
pacts signed between their elites and the Romans. It is 
precisely this process that we assume for the Iberian set-
tlement of Tarragona, which must have been integrated 
into the new system. Their elites, as well perhaps as 
those from other important settlements in the region, 
would have been awarded privileges in return for loy-
alty pacts. Tarraco acted as the capital of the territory of 
Cessetania. In this way, through the ancient ties of the 
Iberian hierarchies, the Romans would have imposed 
their authority on the Iberian population of the region.

On the other hand, in the Catalan area (continuing 
with Prevosti 2005, 351), small peasant or farm-type 
habitats begin to appear scattered across the territory. 
They are evidence of the beginning of a change in the 
agrarian and social structure of the country, although it 
was not until the end of the 2nd or the beginning of the 
1st century BC that this process became generalised.

We do not know what the first Roman establish-
ment of Tarraco, the hypothetical praesidium that would 
have been built in the upper part of present-day Tar-
ragona, looked like. The study of the walls (Hauschild 
1983; 1984-85) has turned up evidence of two older 
stretches consisting of a high megalithic wall built be-

33. The municipality of Aquae Calidae (the future Caldes de 
Montbui) is little known archaeologically, although there also ap-
pears to have been an urban entity prior to the municipality.

tància en el segle ii aC, mentre que l’hagué de cedir a 
la Iluro romana a l’inici del segle i aC, o amb el poblat 
ibèric del Turó d’en Boscà, que cedí davant la creació 
de Baetulo en dates similars; mentre que al Vallès es 
va potenciar Aquae Calidae (Caldes de Montbui),33 o 
a l’àrea ilergeta van potenciar l’oppidum d’Iltirta i més 
al nord el de Bolskan (Osca), o al Rosselló, el de Rus-
cino. Segons A. Pérez (1996), a l’àrea catalana sud, les 
seques que emeten moneda en el segle ii aC de fet do-
nen el panorama de les civitates que van resultar d’una 
primera organització territorial que feren els romans, 
basada en la realitat indígena existent, probablement 
oppida indígenes on havien instal·lat guarnicions ro-
manes i que havien convertit en caps de control de 
les regions indígenes. En el cas del poblat ibèric de 
Tarragona, devia ser potenciat pel suposat praesidium 
militar i convertit en la seca de Kese.

De moment, no es van convertir en ciutats roma-
nes. Cal esperar al darrer terç del segle ii aC i l’inici de 
l’i aC perquè això succeeixi. L’abandó d’alguns poblats 
ibèrics ja en l’inici del segle ii aC sovint s’ha relacionat 
amb la revolta sufocada per Cató, mentre que alguns 
dels principals que sobrevisqueren degueren esdeve-
nir aquests caps dels territoris sota el control romà. 
Cal suposar que devien ser privilegiats per fer aquesta 
funció sobre la base dels pactes que devien establir 
els romans amb les seves elits. Justament aquest és el 
procés que podríem suposar per al poblat ibèric de 
Tarragona, que degué ser integrat en el nou sistema. 
Les seves elits, a les quals potser se n’hi van afegir d’al-
tres procedents dels poblats importants de la regió, 
devien rebre privilegis en funció de pactes de fidelitat. 
Tarraco va fer la funció de cap del territori de la Ces-
setània. D’aquesta manera, a través dels antics lligams 
de les jerarquies ibèriques, els romans devien imposar 
la seva autoritat al poblament ibèric de la regió.

D’altra banda, a l’àrea catalana (seguint amb Pre-
vosti 2005, 351), en el segle ii aC, apareixen un seguit 
de petits hàbitats dispersos pel territori, tipus granges 
o pagesies, que indiquen que es va començar a operar 
un canvi en l’estructura agrària i social del país, per bé 
que fins a la fi del segle ii i inici de l’i aC aquest procés 
no es generalitza.

Desconeixem l’aspecte del primer establiment 
romà de Tarraco, el suposat praesidium, que es devia 
aixecar sobre la part alta de l’actual Tarragona. L’es-
tudi de les muralles (Hauschild 1983; 1984-85) ha 
donat indicis de dos trams més antics, formats per 
un mur megalític alt, que s’aixequen entre les torres 
de Minerva i del Cabiscol, i entre la torre de l’Ar-
quebisbe i el baluard de Santa Bàrbara (fig. 1). Dis-
posem de les excavacions de la torre del Cabiscol per 

33. El municipi d’Aquae Calidae (la futura Caldes de Montbui) 
és molt desconegut arqueològicament, per bé que també sembla 
que ha de correspondre a una entitat urbana prèvia al municipi.
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Figura 1. Planta de Tarraco en època republicana, segons Macias, Fiz et al. 2007.
Figure 1. Plan of Tarraco in the Republican period, according to Macias, Fiz et al. 2007.
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tween the Minerva and Cabiscol Towers and the Arque-
bisbe Tower and the Bastion of Santa Bàrbara (fig. 1). 
To date the first phase of the walls we have the excava-
tions of the Cabiscol Tower, in which finds dating from 
the first half of the 2nd century BC were made (Vegas 
1986). J. M. Macias and J. A. Remolà (2004, 30) have 
hypothesised that it may have been linked to Cato’s 
campaign in 195 BC; if this is the case, it is thought 
that there must have been earlier structures, perhaps of 
a less solid nature (Menchón and Massó 1999, 18-23). 
For example, in Valentia, the first fortification built in 
138 BC was a wooden vallum. However, according to 
G. Alföldy (1981; 1991, 14), the inscription dedicated 
to Minerva34 on the Minerva Tower, the oldest in His-
pania, can be dated to the time of the Second Punic War, 
and there is therefore nothing to contradict the theory 
that the first wall dates from that period.35 As we have 
seen above, J. Ruiz de Arbulo (1992) also assumes that 
there must have been a good infrastructure from a very 
early time, if we consider that Scipio the African called 
an assembly of the Iberian peoples here and continued 
to retire to Tarraco even after the conquest of Carthago 
Nova, a city we know had a palace built by Hasdrubal 
and an agora or public square. In fact, the construction 
of the first walls and the rest of the infrastructure as-
sumed by J. Ruiz de Arbulo would have been a good 
way of occupying the numerous troops that would have 
been stationed in Tarraco during the winters of the Sec-
ond Punic War.

The second phase of the wall appears to have encir-
cled, in addition to the military area in the upper part 
of Tarragona, the urban sector of the late Republican 
city. Its construction is, therefore, of prime importance, 
as it is proof that the Roman city already existed. It can 
be dated to around the third quarter of the 2nd century 
BC, based on the excavations of the section preserved 
in Sant Hermenegild Street, which has been interpreted 
as evidence of the union between the military and ur-
ban areas (Aquilué et al. 1991b). The excavations at the 
Col·legi d’Arquitectes appear to indicate an expansion 
of the military area, which has been linked to the arrival 
of armies destined for the Celtiberian Wars (Aquilué 
and Dupré 1986).

During this period there must have been a consider-
able separation between the military enclosure and the 
city. It is thought that the area later occupied by the cir-
cus was empty, as evidence of clay extraction in the Re-
publican period has been found and in the 1st century 
a figlina was still operating (Gebellí 1999; Gebellí and 
Piñol 1999). The line of the walls that surrounded the 
Republican and Early Roman city, in the lower part of 
Tarragona, is known from the Ll. Pons d’Icart’s descrip-

34. CIL I3, 3449, l: M. (= Manios) Vibio(s) Menrva = ELRH 658.
35. Hauschild 1985.

datar aquesta primera fase de les muralles, que han 
donat materials que corresponen a la primera mei-
tat del segle ii aC (Vegas 1986). J. M. Macias i J. A. 
Remolà (2004, 30) han hipotetitzat que podria estar 
en relació amb la campanya de Cató, del 195 aC, i 
en funció d’això hom ha pensat que, abans d’aques-
tes estructures, n’hi devia haver hagut d’altres, potser 
menys sòlides (Menchón i Massó 1999, 18-23). Per 
exemple, a Valentia, la primera fortificació del 138 
aC era un vallum de fusta. Ara bé, segons G. Alföldy 
(1981; 1991, 14), la inscripció dedicada a Minerva34 
que es va trobar a la torre de Minerva, i que és la més 
antiga de tot Hispània, es podria datar en època de la 
Segona Guerra Púnica, i per tant res contradiu que 
la primera muralla dati ja de l’època de la guerra.35 
J. Ruiz de Arbulo (1992), com hem vist més amunt, 
també suposa que hi devia haver bones infraestructu-
res, ja des de ben antic, si pensem que Escipió l’Africà 
hi reuneix les assemblees dels pobles ibèrics i segueix 
retirant-se a Tarraco fins i tot després de la conquesta 
de Carthago Nova, ciutat on sabem que hi havia el 
palau d’Asdrúbal i una àgora o plaça pública. De fet, 
la construcció de les primeres muralles i de la resta 
d’infraestructures que suposa J. Ruiz de Arbulo po-
dria haver estat una bona ocupació per mantenir l’ac-
tivitat de les nombroses tropes estacionades a Tarraco, 
durant els hiverns de la Segona Guerra Púnica.

La segona fase de la muralla sembla que encercla-
va, a més de la zona militar de la part alta de Tarrago-
na, també el nucli urbà de la ciutat tardorepublicana. 
La seva construcció és, doncs, d’una importància cab-
dal, ja que és la prova que la ciutat romana ja existeix. 
Es data cap al tercer quart del segle ii aC, sobre la 
base de les excavacions del tram conservat al carrer 
Sant Hermenegild, que s’interpreta com un testimoni 
de la unió entre el recinte militar i l’urbà (Aquilué et 
al. 1991b). Les excavacions del Col·legi d’Arquitectes 
semblen indicar una ampliació del recinte militar, que 
s’ha relacionat amb els exèrcits destinats a les guerres 
celtibèriques (Aquilué i Dupré 1986).

En aquesta època, la separació entre el recinte mili-
tar i la ciutat devia ser considerable. Hom suposa que 
l’espai ocupat posteriorment pel circ devia ser un espai 
buit, car en època republicana s’hi documenten extrac- 
cions d’argiles, i en el segle i dC encara hi va funcio-
nar una figlina (Gebellí 1999; Gebellí i Piñol 1999). 
El traçat de la muralla que englobava la ciutat repu-
blicana i altimperial, a la part baixa de Tarragona, es 
coneix a través de la descripció de Ll. Pons d’Icart 
(1572).36 Tanca una part del suposat oppidum ibèric, 
per bé que en deixa la major part fora (Adserias et al. 

34. CIL I3, 3449, l: M. (= Manios) Vibio(s) Menrva = ELRH 658.
35. Hauschild 1985.
36. Vegeu J. A. Remolà (2004) amb la reconstrucció hipotètica 

de la planta de Tarragona de Pons d’Icart (fig. 8).
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tion (1572).36 It enclosed part of the theoretical Iberian 
oppidum, although it left most of it outside (Adserias et 
al. 1994a, 16; Adserias et al. 1995, 84). The forum of 
the Roman city was sited in a decentralised location, 
although in a topographically pre-eminent spot, on the 
edge of the common area corresponding to the end of 
the Iberian habitat, a fact that has led to speculation 
that the Roman city was an extension of it. Particularly 
revealing is the discovery in the port area, outside the 
walls, of a megalithic wall dated to around 130 BC with 
very similar characteristics to the Republican wall that 
led to the demolition of the marine quarter of the Ibe-
rian settlement (Bea 2006, 230-232, 239).

X. Aquilué and X. Dupré’s opinion (1986) that the 
Roman city was founded as an extension of the Ibe-
rian oppidum during the second half of the 2nd century 
BC was well received and has become quite generalised. 
Nevertheless, if such an oppidum did indeed exist, it is 
certain that most of it would have been left outside the 
walled area. The opinion has also become generalised 
that from the outset it would have been a large city, at 
least four or five times bigger than the Iberian town, de-
spite the little accurate knowledge we have of the latter. 
In fact, it gives the impression of a newly-built city next 
to the indigenous habitat, similar to the way Roman 
Emporion was built next to the Greek town. Evidence 
has also been found of a constructive phase dating to 
the second half of the 2nd century BC in the area of the 
theoretical Iberian oppidum.

On the other hand, Macias, Menchon et al. (2007, 
33) detect a regular urban grid37 in a rectangular strip in 
the southern half of the walled area, with a possible ex-
tension as far as the port area, which they date to around 
100 BC. In other words, they detect the first urban evi-
dence in a restricted part of what would later become 
the Colonia. The sewer excavated below Apodaca Street, 
dated to around 100 BC, must have functioned as a 
cloaca maxima and would therefore have formed part 
of the urban layout of the Republican city divided into 
insulae of 1 x 2 actus (Macias 2000a; 2004a, 163; Ma-
cias and Remolà 2004, 34). J. M. Macias (2004a, 162-
163) had suggested that the urban grid may have begun 
at the port, as well as that the cuniculus that supplied 
it with water may have been built to meet the needs 
of the troops arriving to fight in the Celtiberian Wars. 
However, faced with the detailed planimetry of Tarraco, 
Macias, Menchon et al. (2007, 34) reflect that it appears 
that we should date the first city to around 100 BC and 
make it a little smaller, with the eastern and northern 
sections having no organised road layout. According 
to these authors, this part of the walled enclosure (the 

36. See J. A. Remolà (2004) with the hypothetical reproduc-
tion of the plan of Tarragona by Pons d’Icart (fig. 8).

37. This regular urban grid had already been identified and 
published by J. M. Macias (2000a).

1994a, 16; Adserias et al. 1995, 84). El fòrum de la 
ciutat romana es va ubicar de forma descentrada, per 
bé que en un punt topogràficament preeminent, al 
límit de l’espai comú, corresponent a l’extrem de l’hà-
bitat ibèric, fet que ha induït a pensar que la ciutat 
romana va ser-ne una ampliació. Resulta força sug-
gerent la descoberta a la zona del port, fora muralles, 
d’un mur megalític datat cap al 130 aC, de carac-
terístiques molt semblants a la muralla republicana, 
que amortitza el barri de la marina ibèrica (Bea 2006, 
230-232, 239).

L’opinió de X. Aquilué i X. Dupré (1986) que la 
ciutat romana va néixer com una ampliació de l’oppi-
dum ibèric, durant la segona meitat del segle ii aC, va 
fer fortuna i s’ha generalitzat força. Ara bé, si existia 
tal oppidum, el cert és que n’hauria deixat la major 
part fora del recinte murat. També s’havia generalitzat 
l’opinió que, des d’un principi, resultava una ciutat 
gran, que hom suposava almenys quatre o cinc ve-
gades superior a la ibèrica, tot i el coneixement poc 
acurat que tenim d’aquesta darrera. De fet, més aviat  
fa la impressió d’una ciutat construïda al costat de 
l’hàbitat indígena, de nova planta, de manera similar 
a l’Empúries romana, al costat de la ciutat grega. En 
la zona del suposat oppidum ibèric, també s’ha atestat 
una fase constructiva, datada en la segona meitat del 
segle ii aC.

Macias, Menchon et al. (2007, 33), en canvi, de-
tecten una retícula urbana regular37 en una franja rec-
tangular, dins de la meitat meridional de l’àrea emmu-
rallada, amb una possible extensió fins a l’àrea portu-
ària, que daten entorn del 100 aC. És a dir, detecten 
els primers testimonis urbans en una zona restringida 
de l’àrea que més tard va ser la colònia. El col·lector 
que s’ha excavat sota el carrer Apodaca, datat entorn 
del 100 aC, devia funcionar com una cloaca maxima, 
i per tant formava part de l’organització de la trama 
urbana de la ciutat republicana, definida en insulae d’1 
x 2 actus (Macias 2000a; 2004a, 163; Macias i Remo-
là 2004, 34). J. M. Macias (2004a, 162-163) havia 
suggerit que la retícula urbana podria haver-se originat 
des del port, així com que el cuniculus que hi du aigua 
podria haver-se construït amb motiu de les necessitats 
produïdes amb l’arribada de tropes per a les guerres 
celtibèriques. En canvi, davant de la planimetria de-
tallada de Tarraco, Macias, Menchon et al. (2007, 34) 
reflexionen que la primera ciutat sembla que s’ha de 
datar cap al 100 aC, i se li ha d’atribuir unes dimen-
sions més reduïdes, amb la zona est i nord sense orde-
nació viària. Aquesta part del recinte murat (zona est 
i nord), segons aquests autors, podria respondre a un 
model urbanístic diferent i posterior al del voltant del 
100 aC, que podria ser que s’hagués de relacionar amb 

37. Aquesta retícula urbana regular ja havia estat identificada i 
publicada per J. M. Macias (2000a).
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eastern and northern zones) may correspond to a differ-
ent urban model that is later than that dated to around 
100 BC; we may have to link this to the deductio of the 
colonia by Caesar or to the economic and demographic 
development during the time of Augustus.

A megalithic wall was discovered in the space be-
tween the military enclosure and the residential city, 
on the site of the present-day Rambla Vella, which may 
have been a possible transversal division of the Republi-
can city. This would explain the legal question concern-
ing the exile of the ex-consul P. Cato in 108 BC with 
an urban duality (Macias, Menchon et al. 2007, 34). 
Or it may simply have been a retaining wall linked to 
the sewer that runs under the ground inside the gully 
in Portalet Street (Macias, Menchon et al. 2007, 34). 
It is precisely in this open area, along the route of the 
Rambla Vella, that we find the Via Augusta, while the 
earlier Via Domitia, from the Republican era, appears 
to have entered the city through the Portal dels Socors, 
further to the north.

The information given by Livy (40.39.3), accord-
ing to which Tiberius Sempronius Gracchus (the father 
of the tribe) discharged his soldiers in Tarraco in 180 
BC, has allowed that date to be suggested as the origin 
of the city and the first centuriation of its ager. This 
hypothesis has been repeatedly refuted (Arrayás 2002; 
2005). Indeed, the fact that the soldiers were discharged 
here does not allow us to assume that they established 
themselves there. The archaeological data do not appear 
to support such an early dating for the Republican city. 
However, at number 29 Rambla Vella a cistern lined 
with signinum was excavated and dated to the first half 
of the 2nd century BC (Foguet and López 1994, 162; 
Gebellí and Piñol 1999, 103), indicating that there 
may already have been some kind of occupation at that 
time, although no urban structures have been found. It 
is the same with the megalithic wall discovered in 1875 
at Rambla Vella, 11 (Hernández Sanahuja, 1876, 66; 
1877, 110; Gebellí 1999, 164), which could be ancient. 
The conclusion is, therefore, that the current state of 
research still leaves us with doubts about the chronology 
of the Republican city’s construction, although in the 
light of the latest research it appears that we have to date 
it to around 100 BC. The silence of the ancient sources 
does not allow us to have any convincing data either on 
the circumstances of its foundation or the legal status 
given to it.

The fundamental question for us is how this urban 
change was reflected in the city’s ager and in the transfor-
mation of the Iberian population system to the Roman 
system. How did the process of adopting the Roman 
city system evolve? In this respect, what urban struc-
tures already existed and what changes were introduced 
to the territory in consonance with those of the urban 
area? The rural population dynamic may shed new light 
on these important questions regarding our knowledge 

la deductio de la colònia de Cèsar o bé amb el desenvo-
lupament econòmic i demogràfic d’època d’August.

En l’espai entre el recinte militar i la ciutat residen-
cial, en la zona de l’actual Rambla Vella, es va trobar 
un mur megalític, que podria haver estat una possible 
divisió transversal de la ciutat republicana que per-
metria una explicació de la problemàtica jurídica que 
planteja l’exili de l’excònsol P. Cató el 108 aC en una 
dualitat urbana (Macias, Menchon et al. 2007, 34), o 
simplement un mur de contenció vinculat amb el col-
lector d’aigües residuals que discorre per l’interior de 
la torrentera al subsòl del carrer de Portalet (Macias, 
Menchon et al. 2007, 34). Justament en aquest espai 
buit, seguint el traçat de la Rambla Vella, va circular 
la Via Augusta, mentre que l’anterior Via Domícia, 
d’època republicana, sembla que entrava a la ciutat 
pel portal dels Socors, més al nord.

La dada de Livi (40.39.3) segons la qual Tiberi 
Semproni Grac (el pare del tribú) va llicenciar els seus 
soldats a Tarraco, el 180 aC, ha servit per suggerir 
l’origen de la ciutat en aquesta data, i d’una primera 
centuriació del seu ager. Aquesta hipòtesi s’ha des-
mentit repetidament (Arrayás 2002; 2005). Efectiva-
ment, el fet que llicenciés els soldats en aquest lloc 
no permet deduir que s’hi haguessin establert. Sembla 
que les dades arqueològiques no donen suport a una 
datació tan antiga per a la ciutat republicana. Amb 
tot, al núm. 29 de la Rambla Vella es va excavar una 
cisterna revestida de signinum, que es va datar en la 
primera meitat del segle ii aC (Foguet i López 1994, 
162; Gebellí i Piñol 1999, 103), fet que permet pensar 
en l’existència d’alguna ocupació ja en aquesta data, 
per bé que no d’estructures urbanes. El mateix passa 
amb el mur megalític descobert el 1875 a la Rambla 
Vella, 11 (Hernández Sanahuja, 1876, 66; 1877, 110; 
Gebellí 1999, 164), que podria ser antic. La conclu-
sió, doncs, és que en l’estat actual de la investigació 
encara persisteixen dubtes sobre la cronologia de la 
construcció de la ciutat republicana, per bé que, a la 
llum de les noves investigacions, sembla que ha de 
girar entorn del 100 aC. El silenci de les fonts anti-
gues no permet tenir dades contundents ni sobre les 
circumstàncies de la seva fundació, ni sobre l’estatus 
jurídic que se li va atribuir.

La pregunta fonamental per a nosaltres és quin 
reflex va tenir aquest canvi urbà en l’ager de la ciutat 
i en la transformació del sistema de poblament ibè-
ric al sistema romà. Com es va anar desenvolupant 
el procés d’adopció del sistema de la ciutat romana? 
En aquest sentit, quines estructures urbanes existien, 
i quines transformacions s’introduïen al territori en 
consonància amb les del nucli urbà? La dinàmica del 
poblament rural pot donar nova llum a aquestes qües-
tions tan importants, per a la coneixença del procés 
d’introducció del sistema de la ciutat romana. Una 
dada clau seria la cronologia dels primers parcel·laris 
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of how the Roman city system was introduced. A key 
piece of information would be the chronology of the 
first Roman division of the land into plots (Palet 2003), 
which would indicate the presence of colonisers, either 
native or foreign, who were given land. This would be 
clear evidence of a desire to organise the community 
according to the Roman city system. In this respect we 
have I. Arrayás’ proposal (2005), which we will look at 
below in the section on the ager of Tarraco during the 
Republican period. In any case, it appears that the foun-
dation of the Republican city occurred in the historical 
context of around 100 BC, after the War of Numantia. 

It should be remembered that, according to M. Sali-
nas de Frías (1986; 1995), the general organisation of 
the Hispanic provincial territories took place after the 
War of Numantia. In 132 the Senate sent the com-
mission of decemviri (App. Hisp. 99-100) to organise 
the newly-conquered territories of Celtiberia and this 
would therefore have been when the lex provinciae was 
conceded to the Hispaniae. This organisation coincides 
with that of Sicily (that and the Hispaniae were the old-
est provinces), which received a commission of decem-
viri in 131 and the statutes of the province, known as 
the lex Rupilia, were drawn up.38

It is precisely in the last quarter of the 2nd century 
BC that a reorganisation of the area between the Nar-
bonne region and the River Ebro has been detected. 
It included the construction of the road network, fol-
lowed by the founding of the Republican towns in 
Catalonia and the Ebro area, a process that continued 
until around 100 BC.39 The construction of the road 
documented by the three milestones of Manius Sergius 
(IRC I, 175, 176 and 18140) dates, according to G. 
Fabre, M. Mayer and I. Rodà, to around 118-114 BC. 
It must have begun near Vic and passed through Santa 
Eulàlia de Ronçana and Tona to Caldes de Montbui, 
from where it probably headed towards Iluro (Burriac 
or Mataró) and Baetulo (Turó d’en Boscà or Badalo-
na). This dating coincides with that of the Treilles 
milestone from the Via Domitia near Narbo, and also, 
with little difference in time, with the four milestones 
from the Lleida and Aragon areas, which have been 
dated to 118-110 BC and are evidence of the con-
struction of the Roman road from Tarragona to Lleida 
and onwards to Aragon. M. Mayer and I. Rodà (1986) 
believe that they correspond to a major territorial and 
road organisation begun by the Romans, in which 
they were able to organise the infrastructure in the ar-
eas of the Narbonnaise, Catalonia and middle valley of 

38. We also know of a commission of decemviri sent to Mac-
edonia and one of five legati sent to Illyricum to legislate for the 
mentioned provinces.

39. Mayer and Rodà 1986; Guitart 1994; Prevosti 1995, 255; 
Castellví, Nolla and Rodà 1998; Prevosti 2005.

40. = ELRH C3, C4, C5.

romans (Palet 2003), que indicarien la presència de 
colons, indígenes o forans, als quals es fa un reparti-
ment de terres, i per tant la voluntat clara d’organitzar 
la comunitat seguint el sistema de la ciutat romana. 
En aquest sentit, existeix la proposta d’I. Arrayás 
(2005), que veurem més avall, en l’apartat sobre l’ager 
de Tarraco en època republicana. En tot cas, sembla 
que la creació de la ciutat republicana succeeix en el 
context històric de cap al 100 aC, moment posterior 
a la guerra de Numància.

Cal recordar que després de la guerra de Numàn-
cia, segons M. Salinas de Frías (1986; 1995), cal si-
tuar l’organització general dels territoris provincials 
hispànics. El 132, el Senat envia la comissió de de-
cemviri (App. Hisp. 99-100) per organitzar els nous 
territoris conquerits a la Celtibèria, i per tant seria 
el moment de la concessió de la lex provinciae de les 
Hispaniae. Aquesta organització coincideix amb la 
de Sicília (que, juntament amb les Hispaniae, són les 
províncies més antigues), que el 131 rep una comissió 
de decemviri i es redacten els estatuts de la província, 
coneguts com la lex Rupilia.38

Justament en el darrer quart del segle ii aC, s’ha 
detectat una reorganització de l’àrea que va de la re-
gió de Narbona fins a l’Ebre, amb la construcció de 
la xarxa viària, seguida de la fundació de les ciutats 
republicanes catalanes i de la zona de l’Ebre, procés 
que s’allarga fins cap al 100 aC.39 La construcció de la 
via documentada pels tres mil·liaris de Manius Sergius 
(IRC I, 175, 176 i 181)40 data, segons G. Fabre, M. 
Mayer i I. Rodà, d’entorn del 118-114 aC, i devia 
tenir el seu origen a la vora de Vic, i passar per Santa 
Eulàlia de Ronçana, Tona i fins a Caldes de Montbui, 
des d’on segurament es dirigia a Iluro (Burriac o Mata-
ró) i a Baetulo (Turó d’en Boscà o Badalona). Aquesta 
datació coincideix amb la del mil·liari de Treilles, ai-
xecat a la Via Domícia, prop de Narbo, i també, amb 
poca diferència de temps, amb la dels quatre mil·liaris 
de l’àrea de Lleida i de l’Aragó, datats en el 118-110 
aC, testimonis de la construcció de la via romana de 
Tarragona a Lleida i cap a l’Aragó. M. Mayer i I. Rodà 
(1986) creuen que correspon a una organització viària 
i territorial de gran abast empresa pels romans, en què 
es va poder fer l’esforç organitzador d’infraestructura 
de l’àrea de la Narbonesa, Catalunya i la vall mitjana 
de l’Ebre, entre el 120 aC i l’inici del segle i aC. Efec-
tivament, es tracta d’un període d’una certa tranquil-
litat; finalitzada la Tercera Guerra Púnica, acabada la 
conquesta de Corint i conquerida Numància el 133, 

38. També es coneix una comissió de decemviri enviada a Ma-
cedònia i una de cinc legati enviada a Il·líria, amb la funció de 
legislar en les províncies esmentades.

39. Mayer i Rodà 1986; Guitart 1994; Prevosti 1995, 255; 
Castellví, Nolla i Rodà 1998; Prevosti 2005.

40. = ELRH C3, C4, C5.
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the River Ebro between 120 BC and the beginning of 
the 1st century BC. In fact, this was a period in which 
a certain tranquillity reigned. Following the end of 
the Third Punic War and the successful conquests of 
Corinth and Numantia in 133, there was a period of 
truce in the Celtiberian-Lusitanian conflicts. In other 
words, it seemed an opportune time to consolidate and 
organise the conquered territories. J. Sanmartí (1986) 
observes that between middle and the last quarter of 
the 2nd century BC, some of the large Iberian settle-
ments in Laietania were abandoned, especially those 
on the Vallès slope of the coastal mountain range, a 
phenomenon that may correspond to a desire to con-
trol the communications route through the pre-coastal 
depression.

The foundation of the Catalan Roman Republican 
towns coincides chronologically around 100 BC, ac-
cording to J. Guitart (1994; in press), with a widespread 
programme with a military purpose. This involved the 
fortification and structuring of the territory with the 
establishment of Roman and indigenous citizens, all 
at a time when the pillaging incursions by Cymrians 
and Teutons had shown the strategic weakness of the 
country. For his part, A. Pérez (1994; 1996) notes that 
this late date coincides with a period of decisive devel-
opment in the Roman provincial system around 100 
BC, brought about by the threat from Jugurtha and 
the Cymrian and Teuton incursions, as well as the ac-
tivities of some still unpacified Celtiberians (the cause 
of the Second Celtiberian War that ended in 93 BC). 
In part, this territorial organisation would have been 
aimed at providing better protection for the rear of the 
armies sent to pacify the middle Ebro valley. It would 
have ensured the domination of the country while in-
corporating it into the Roman structure, providing it 
with easily-defendable fortresses and good communi-
cations to the interior (the Ebro Valley and the Central 
Meseta), as well as ensuring the major coastal route 
that came from Italy and led to the south of the Ibe-
rian Peninsula.

I. Arrayás (2005, 54) emphasises that this period co-
incides with a reorganisation of the monetary system in 
which the majority of mints in the Catalan area adopted 
the pattern of Kese, a fact that indicates its importance. 
The legend also adopted the Latin phonetic, KESSE, in 
place of KeSE.41

We have to bear in mind that at the end of the 2nd 
century BC Tarraco was a civitas foederata, as we can see 
in Cicero’s text (Pro Balbo, 1.28), which explains that C. 
Porcius Cato (a consul in 114 BC), having been ban-
ished from Rome in 108 BC, went into exile in Tarraco, 
showing that the city was outside the legal structure of 
the Roman state and probably a foederata or libera et 

41. They adopt the alphabetic value for all the signs and there 
is a fall in the syllabic value.

s’havia entrat en uns moments de treva en les guer-
res celtiberolusitanes. És a dir, sembla el moment 
oportú per poder-se dedicar a consolidar i organitzar 
els territoris conquerits. J. Sanmartí (1986) observa 
que entre la meitat i el darrer quart del segle ii aC, 
es van abandonar alguns poblats ibèrics importants 
de la Laietània, especialment els del vessant vallesà de  
la Serralada Litoral, fenomen que podria correspon-
dre a la voluntat de control de la via de comunicació 
que representa la Depressió Prelitoral.

La fundació de les ciutats romanes republicanes ca-
talanes té una cronologia coincident entorn del 100 
aC, segons J. Guitart (1994; en premsa), lligada amb 
un programa d’ampli abast que tenia finalitats mili-
tars, de fortificació i d’estructuració del territori amb 
l’establiment de ciutadans romans i d’indígenes, tot 
plegat en un moment en què les ràtzies de cimbres i 
teutons havien posat de manifest la debilitat estratègi-
ca del país. Per la seva banda, A. Pérez (1994; 1996) 
remarca que aquesta data tardana coincideix amb el 
moment de desenvolupament decisiu del sistema pro-
vincial romà entorn del 100 aC, motivat per l’amenaça 
de Jugurta i per les incursions de cimbres i teutons, 
així com les activitats dels celtibers no pacificats encara 
(que van acabar motivant la Segona Guerra Celtibèri-
ca, acabada el 93 aC). En part, aquesta ordenació del 
territori tindria, doncs, la finalitat de protegir millor 
l’esquena dels exèrcits que havien de pacificar la vall 
mitjana de l’Ebre, d’assegurar-se el domini del país 
tot incorporant-lo a l’estructura romana, de dotar-lo 
de places fortes ben defensables i de bones comunica- 
cions cap a l’interior, cap a la vall de l’Ebre i la Meseta, 
com també d’assegurar la gran via costanera, que venia 
d’Itàlia i duia fins al sud de la península Ibèrica.

I. Arrayás (2005, 54) destaca que coincideix amb 
aquesta època una reorganització del sistema moneta-
ri en què la majoria de seques de l’àrea catalana van 
adoptar el patró de Kese, fet que n’indica la impor-
tància. La llegenda també adopta la fonètica llatina, 
KESSE, en lloc de KeSE.41

A la fi del segle ii aC, hem de pensar que Tarraco 
era una civitas foederata, com es desprèn del text de 
Ciceró (Pro Balbo, 1.28), que explica que C. Porci 
Cató (cònsol del 114 aC), en ser desterrat de Roma, 
el 108 aC, es va exiliar a Tarraco, fet que indica que la 
ciutat estava fora de l’estructura legal de l’Estat romà, 
i segurament era foederata o libera et immunis.42 G. 

41. Adopten la llegenda amb valor alfabètic per a tots els sig-
nes, i cau el de valor sil·làbic.

42. La hipòtesi va ser formulada per R. Bernhardt (1975, 415), 
que va raonar que si Tarraco posseïa el ius exili, havia de ser una 
ciutat lliure, dins de les ciutats peregrines. Posteriorment ha estat 
seguida per la majoria d’estudiosos: Marín 1988; Alföldy 1991, 
31; Ruiz de Arbulo 1992, 128; Otiña i Ruiz de Arbulo 2000, 113; 
Arrayás 2002, 45-46, 144-145; Ruiz de Arbulo 2002, 147; Járrega 
2004, 51-54; Arrayás 2005, 62.
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immunis.42 G. Alföldy (1991, 31) also mentions the in-
scription RIT 5, from the end of the Republic, that refers 
to two freedmen who headed the administration of the 
Republican community as magistri.43 The population 
of Tarraco was made up of Romano-Italics and natives, 
who Livy (22.22.2) called socii. It was thus a commu-
nity that embraced cives and socii, which G. Alföldy, like 
many authors, believes would have had an organisation 
corresponding to a conventus civium Romanorum.

The Republican-period epigraphy shows us a popu-
lation of immigrants, basically freedmen and slaves, as 
we will see in the section on Society. I. Arrayás (2005, 
60) also believes that the Romans and Italics who lived 
in Tarraco organised themselves into a conventus civi-
um Romanorum and points out the contradiction this 
would have meant, prior to the social war, for a society 
of Italics essentially made up of freedmen and slaves (see 
the social constitution of the Republican period in the 
section on society). He uses E. Gabba (1978) and A. 
Barreda (1998) as a basis on which to affirm that, al-
though in Italy before the bellum sociale there was a clear 
discrimination of the italici with respect to the cives 
Romani, in the provinces there was a certain rapproche-
ment between the two bodies and the generic denomi-
nations we find in the written sources name the italici 
and the cives Romani living in the provinces in a unified 
manner romanoi, romani, togati, italici, italikoi, italoi, 
etc. He therefore believes that slaves and freedmen of 
Italic origin may have been integrated into the conventus 
civium Romanorum without any problem before 90-89 
BC. J. Ruiz de Arbulo (2002, 148) suggests that this 
organisation would only have appeared after the social 
war, while before that episode Roman citizens would 
have organised themselves in societates publicanorum.

G. Alföldy (1991, 33) considered that the city’s vetera 
templa, including the vetus templum Iovis44 mentioned 
by Suetonius in 69 AD, must have been alongside the 
lower forum. Indeed, J. Ruiz de Arbulo, D. Vivó and 
R. Mar’s excavations (2006) in this area have recently 
located a Capitoline temple from around 100 BC. The 
Republican forum square must have been laid out at the 
end of the 2nd century BC, according to these authors 
(Ruiz de Arbulo, Vivó and Mar 2006, 410). Initially, at 
one end of the square there was a construction with four 
chambers, which may have been a first public building. 
Above it, a temple in the purest Italic style was built on 

42. The hypothesis was formulated by R. Bernhardt (1975, 
415), who reasoned that if Tarraco had the ius exili, it would have 
had to have been a free city within the immigrant cities. This was 
subsequently taken up by the majority of scholars: Marín 1988; 
Alföldy 1991, 31; Ruiz de Arbulo 1992, 128; Otiña and Ruiz de 
Arbulo 2000, 113; Arrayás 2002, 45-46, 144-145; Ruiz de Arbulo 
2002, 147; Járrega 2004, 51-54; Arrayás 2005, 62.

43. ILRH C62; Alföldy 2006, 7, considers that the magistri 
would have really been in charge of running Republican Tarraco.

44. Suet. Gal. 12.1.

Alföldy (1991, 31) també fa referència a la inscripció 
RIT 5, de la fi de la República, que al·ludeix a dos lli-
berts que van estar al capdavant de l’administració de 
la comunitat republicana com a magistri.43 La pobla-
ció de Tarraco estava constituïda per romanoitàlics i 
indígenes, que Livi (22.22.2) anomena socii; per tant, 
una comunitat que abraçava cives i socii, que G. Al-
földy, com molts altres autors, creu que devien tenir 
una organització corresponent a un conventus civium 
Romanorum.

L’epigrafia d’època republicana mostra una pobla-
ció immigrada essencialment de lliberts i esclaus, com 
veurem en l’apartat de societat. I. Arrayás (2005, 60) 
també pensa que els romans i itàlics que vivien a Tar-
raco es van organitzar en un conventus civium Roma-
norum, i assenyala la contradicció que això comporta-
ria, en una època anterior a la guerra social, per a una 
societat d’itàlics essencialment constituïda per lliberts 
i esclaus (vegeu, a l’apartat de societat, la constitu-
ció social d’època republicana). Es basa en E. Gabba 
(1978) i A. Barreda (1998) per afirmar que, tot i que 
a Itàlia, abans del bellum sociale, hi havia una discri-
minació clara dels italici respecte dels cives Romani, 
a les províncies s’anava produint un cert acostament 
entre ambdós estaments, i les denominacions genèri-
ques que es troben a les fonts escrites anomenen els 
italici i els cives Romani habitants de les províncies, 
de manera unificada, romanoi, romani, togati, itali-
ci, italikoi, italoi, etc. Així doncs, pensa que esclaus 
i lliberts d’origen itàlic podrien estar integrats en el 
conventus civium Romanorum sense problema ja abans 
del 90-89 aC. J. Ruiz de Arbulo (2002, 148) sug-
gereix que aquesta organització sols devia aparèixer 
després de la guerra social, mentre que abans d’aquest 
episodi els ciutadans romans es devien organitzar en 
societates publicanorum.

G. Alföldy (1991, 33) ja opinava que els vetera tem-
pla de la ciutat, entre els quals el vetus templum Iovis44 
esmentat per Suetoni el 69 dC, s’havien de buscar a la 
vora del fòrum baix. Efectivament, les excavacions de 
J. Ruiz de Arbulo, D. Vivó i R. Mar (2006) en aques-
ta zona han localitzat darrerament un temple capitolí 
d’entorn del 100 aC. La plaça del fòrum republicà es 
devia organitzar a la fi del segle ii aC, segons aquests 
autors (Ruiz de Arbulo, Vivó i Mar 2006, 410). En un 
primer moment, en un extrem de la plaça, apareix un  
edifici amb quatre cambres, que ja podria haver es-
tat un primer edifici públic. Al seu damunt es va ai-
xecar un temple dins de la més pura tradició itàlica, 
sobre un podi i amb planta de tres cel·les, períptera 
sine postico, de sis columnes frontals i sense columnata 
posterior. Els mateixos autors esmenten la troballa, 

43. ILRH C62; Alföldy (2006, 7), considera que els magistri 
serien realment els encarregats de gestionar la Tarraco republicana.

44. Suet. Gal. 12.1.
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a podium with a ground plan of three cells, peripteral 
sine postico, six frontal columns and no rear columns. 
The same authors mention the find, very close to the 
temple, of a small marble altar (RIT 31) dedicated to 
Jupiter Optimus Maximus by C. P. Aelius Victor, the 
archivist of provincial inheritance taxes from 117 to 
138 AD. J. Ruiz de Arbulo, D. Vivó and R. Mar (2006, 
412) bring up the parallel of the Capitoline temple of 
Sagunt, which has a tripartite ground plan and presided 
over the acropolis and public square in the 2nd century 
BC, when the city was a civitas foederata. It is indeed an 
interesting parallel.

The interpretation of the Tarraco temple as a Capi-
tolium from the end of the 2nd century is of major im-
portance, as it places the question of the legal statutes 
of the city on the table. As we have already mentioned 
above, some are of the opinion that Tarraco was a free 
or federated city in this period and we know for certain 
whether it was a colonia until the time of Caesar. If we 
consider that this was a period before the bellum sociale, 
it leads us to question what special privilege led to the 
construction of such a temple at such an early time in 
Tarraco’s history. Everything points to the fact that the 
Roman citizens established there must have been very 
numerous, of great importance and with a desire to live 
within Roman cultural values; they must have made up 
an important conventus civium Romanorum and there-
fore would have had the necessary infrastructure to be 
able to live in as similar way as possible to Rome. How-
ever, this is contradicted by the epigraphic evidence, 
which shows the population of foreign, Italic or Roman 
origin of Republican Tarraco as essentially being made 
up of freedmen and slaves. Perhaps, as in Sagunt, there 
was a certain will to assimilate the city into the Roman 
political order, although this was impeded by the cir-
cumstances prior to the bellum sociale and the reticence 
of the Senate to concede large numbers of colonia stat-
utes, particularly outside Italy.

We would tend, therefore, to believe that the Ro-
mans and Italics would have carried a major weight in 
Tarraco. I. Arrayás (2005, 54-60), on the other hand, 
tends towards the opposite opinion. However, what 
would all this have meant? Arrayás reviews various 
opinions: P. A. Brunt (1987) and R. C. Knapp (1977) 
believe that the Italic migrations to the provinces in the 
Republican period were minor; A. J. N. Wilson (1966) 
and E. Gabba (1973), on the other hand, believe that 
there was a large Italic migration to Hispania, perhaps 
motivated by discharged soldiers who set themselves up 
there as colonial farmers; M. Villanueva (1994) keeps to 
the middle road. Arrayás ends up concluding that “the 
contingents of Romano-Italic immigrants were small 
and mainly made up of negotiatores, mercatores and re-
demptores, who travelled to the main Spanish cities such 
as Gades, Carthago Nova and Tarraco to undertake their 
commercial and financial activities. Alongside these 

molt propera al temple, d’una àrula de marbre (RIT 
31) dedicada a Júpiter Òptim Màxim per C. P. Aeli 
Víctor, arxiver de l’impost provincial de les herències, 
en els anys 117-138 dC. J. Ruiz de Arbulo, D. Vivó 
i R. Mar (2006, 412) porten a col·lació el paral·lel 
del temple capitolí de Sagunt, de planta tripartida, 
que presidia l’acròpolis i la plaça pública del segle ii 
aC, quan la ciutat era una civitas foederata. Resulta un 
paral·lel suggeridor.

La interpretació del temple de Tarraco com un 
capitoli, de la fi del segle ii, és d’una transcendència 
gran, ja que posa el problema dels estatuts jurídics 
de la ciutat sobre la taula. Com hem comentat més 
amunt, existeix l’opinió que Tarraco era en aquesta 
època una ciutat lliure o federada, i sabem del cert 
que no va ser colònia fins a l’època cesariana. Si pen-
sem que es tracta d’un moment anterior al bellum 
sociale, això fa reflexionar sobre quin privilegi especi-
al va fer construir aquest temple en aquest moment 
tan precoç a Tarraco. Tot fa pensar que els ciutadans 
romans allí establerts devien ser molt nombrosos, de 
gran pes i amb voluntat de viure dins dels valors cul-
turals romans, devien formar un important conven-
tus civium Romanorum, i per tant es devien dotar de 
les infraestructures necessàries per viure d’una forma 
tan semblant com fos possible a la de Roma. Amb 
tot, això es contradiu amb el testimoni de l’epigra-
fia, que mostra, a la Tarraco republicana, la població 
forana, d’origen itàlic o romà, essencialment com-
posta de lliberts i esclaus. Potser hi havia, d’alguna 
manera, com a Sagunt, una certa voluntat d’assimi-
lació de la ciutat en l’ordre polític romà, per bé que 
impedit formalment per les circumstàncies anteriors 
al bellum sociale i les reticències del Senat a concedir 
estatuts de colònia gaire àmpliament, especialment 
fora d’Itàlia.

La nostra tendència seria, doncs, a considerar 
que el pes dels romans i itàlics podia ser important a 
Tarraco. I. Arrayás (2005, 54-60), en canvi, tendeix 
a pensar el contrari. Ara bé, quin significat tindria 
això? Arrayás repassa diverses opinions: P. A. Brunt 
(1987) i R. C. Knapp (1977) pensen que les migra-
cions itàliques a les províncies, en època republica-
na, van ser poc importants; A. J. N. Wilson (1966) 
i E. Gabba (1973), al contrari, creuen que l’emigra-
ció itàlica cap a Hispània va ser nombrosa, fins i tot 
motivada pels soldats que s’hi establien com a colons 
agraris, un cop llicenciats; M. Villanueva (1994) es 
manté en un terme mitjà. Arrayás acaba concloent 
que «los contingentes de inmigrantes romano-itálicos 
fueron reducidos y estuvieron integrados fundamen-
talmente por negotiatores, mercatores y redemptores, 
que viajaban a las principales ciudades hispanas, 
como Gades, Carthago Nova o Tarraco, para desarro-
llar sus actividades financieras y mercantiles. Junto a 
estos, encontraríamos a los soldados romanos, que, 
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we find the Roman soldiers who, once they had been 
discharged, ended up settling on land that had been 
expropriated and transformed into ager publicus to be 
shared out. The agrarian crisis in Italy, brought about 
by the monopolisation of land by the nobilitas, intensi-
fied the flow of Italics and Romans toward the promised 
lands of Hispania throughout the 2nd and 1st centuries 
BC”. J. Pons (1994, 99) considers that the city would 
have received “a continuous influx of Italics throughout 
the Republic and the Empire, which, together with the 
subsequent arrival of people from many different parts 
of the Iberian Peninsula and the Roman world in gen-
eral, would confer on it a marked cosmopolitan nature, 
which we are well aware of from its epigraphy”. Accord-
ing to J. M. Roldán (1991, 427), the Roman and Italic 
emigration to the Iberian Peninsula increased consider-
ably towards the end of the 2nd century BC, both with 
the aim of setting up farms and spreading businesses 
linked to mobile capital.45 In 123 BC, Palma and Pol-
lentia in Mallorca were founded with three thousand 
Romans from Hispania, which indicates that the Ro-
mans on the Peninsula were already so numerous that 
they were able to feed new migrations.

Linguistic studies also appear to detect a large south-
ern Italic colonisation of the Iberian Peninsula during 
the Republican period, the data on the Catalan area 
having been well evaluated and summarised by J. Pons 
(1994). The studies carried out by R. Menéndez Pidal, 
J. Coromines, P. Aebischer and others have shown that 
the Catalan toponymy preserves names originating in 
Campania and Samnium, as well as Latin names in 
general. This is generalised throughout the Catalan 
area, with the exception of Els Pallars, but is particu-
larly notable in the coastal area of Old Catalonia. J. Bas-
tardas (1992) explains how the Roman occupation of 
Catalonia received an archaic Latinity steeped in Italic 
elements, although with little depth, while in succes-
sive stages it was superimposed by other, more modern 
colonisations, in such a way that the Latinity grew more 
like Occitanian and different to the so-called “Hispanic 
Latin”, although it did preserve some of its traits.46

Each author, therefore, finds arguments for deciding 
whether there were many or few colonists from Italy. 
However, in any event, what do we mean by many or 
few? With reference to what can we consider them to 
be many or few? What we can be sure of is that we lack 
sufficient data and we cannot quantify the migration. 
Therefore, we have to recognise that, as things stand, 
it is easy to make subjective, relative or misleading ap-
praisals. We should, therefore, deepen our study of the 
population, both urban and rural, of this first period of 
the city, in order to ascertain its social composition. 

45. Prevosti 2005, 376-377.
46. Prevosti 2005, 377.

una vez licenciados, se acababan asentando en tierras 
que habían sido expropiadas y transformadas en ager 
publicus para ser objeto de repartos. La crisis agraria 
en Italia, motivada por el acaparamiento de tierras 
por parte de la nobilitas, intensificó a lo largo de los 
ss. ii y i a.C. la afluencia de itálicos y romanos hacia 
las prometedoras tierras hispanas». J. Pons (1994, 99) 
considera que la ciutat devia rebre «una continuada 
arribada d’itàlics al llarg de la República i de l’Imperi, 
cosa que, unida a la ulterior afluència d’individus de 
molt diferents indrets de la Península i del món romà 
en general, li conferí un acusat caràcter cosmopolita, 
que ens és ben conegut per la seva epigrafia». Segons 
J. M. Roldán (1991, 427), l’emigració de romans i 
itàlics cap a la Península s’incrementà considerable-
ment, cap a la darreria del segle ii aC, tant amb la 
finalitat de l’explotació agrària com per l’extensió de 
les empreses lligades al capital moble.45 El 123 aC la 
fundació de Palma i Pollentia, a Mallorca, es féu amb 
tres mil romans provinents d’Hispània, fet que indica 
que els romans a la Península ja eren tan nombrosos 
que fins podien alimentar noves migracions.

La lingüística també sembla detectar una colo-
nització sud-itàlica, d’època republicana, important 
a la Península, i especialment les dades sobre l’àrea 
catalana han estat ben resumides i valorades per J. 
Pons (1994). Els estudis de R. Menéndez Pidal, J. 
Coromines, P. Aebischer i d’altres han demostrat 
que la toponímia catalana conserva noms originaris 
de la Campània i el Samni, i en general llatins, dins 
tot el domini del català, llevat del Pallars, però es-
pecialment a l’àrea costanera de la Catalunya Vella. 
J. Bastardas (1992) explica com l’ocupació romana 
de Catalunya va rebre una llatinitat arcaica i amara-
da d’elements itàlics, però de poc gruix, mentre que 
en etapes successives s’hi anaren sobreposant altres 
colonitzacions més modernes, de tal forma que la 
llatinitat va esdevenir més afí a l’occitana i diferent 
del denominat «llatí hispànic», bé que en conservà 
alguns trets.46

Cada autor, doncs, troba arguments per decidir si 
van ser pocs o molts els pobladors vinguts d’Itàlia. 
Però, en qualsevol cas, què significa molts o pocs? 
Amb referència a què, podem considerar que van ser 
molts o pocs? El cert és que manquen dades i no ho 
podem quantificar, de manera que hem de reconèixer 
que, ara com ara, es fàcil fer apreciacions subjectives, 
relatives i enganyoses. Convé, doncs, anar aprofun-
dint en l’estudi del poblament, tant urbà com rural, 
d’aquest primer període de la ciutat, per tal d’anar-ne 
esbrinant la composició social.

45. Prevosti 2005, 376-377.
46. Prevosti 2005, 377.
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The wars of Sertorius and Pompey the Great

During the first stage of this episode, it seems that 
Tarraco aligned itself with Sertorius,47 whereas from 75-
74 BC, judging from Sallust,48 the whole of the Catalan 
coast may have passed to Pompey’s side. Strabo (3.4.10) 
refers to the final battles between Sertorius and Pompey 
as taking place near Ilerda, Osca, Calagurris, Hemerosko-
peion and in the coastal area near Tarraco in 73 BC. Af-
ter that, Tarraco must have declared itself definitively 
in favour of Pompey the Great, as we can see from the 
inscription RIT 1, which was erected in his honour in 
the city forum.49 As we have already stated, this general 
must have established many clienteles among the local 
indigenous elites, as can be deduced from the abun-
dance of the nomen Pompeius found in the epigraphy 
of Tarragona. This practice has been recognised as char-
acteristic of Pompey’s actions in Hispaniae, especially in 
the Citerior, where the concession of the right to citizen-
ship with the aim of converting the beneficiaries into 
his clients was very widespread and thoroughly linked 
the local elites to his person.50

The period of Caesar 

As we have already mentioned, after having won the 
battle of Ilerda against the Pompeyans in 49 BC and 
having held a provincial assembly in Corduba, Caesar 
(Civ. 2.20) boarded a ship in Gades. A few days later 
he arrived in Tarraco, where he also held a provincial 
assembly with the delegations of submission from the 
whole of the Citerior (Civ. 2.21.4). J. Ruiz de Arbulo 
(1992, 128) observes how Caesar’s accounts show His-
pania as an urbanised, well-communicated country with 
an administration run by the governors. However, it is 
particularly the meeting of the assembly of the Ulterior 
province in Corduba, followed by a similar one in Tar-
raco, that demonstrate how the two cities acted as the 
capitals of the two provinces of the time.

We recall that during the battle of Ilerda, the Tar-
raconenses, together with the Oscenses, Calagurritans,  
Jacetans and Ilercavons, sent a mission of support to Cae-
sar (Civ. 1.60.1-5). Historians usually state that Tarra-
gona and many of the towns in the Citerior maintained 
an ambiguous position in the war, so that they ended 

47. Plutarch (Sert. 16) states that the whole of the Cis Hiberum 
was loyal to him. This is also the opinion held by A. Schulten 
(1949, 169).

48. In 74 BC, Pompey sent a letter to the Senate in Rome, 
which was reproduced by Sallust (Hist. 2.98). In it he demanded 
supplies and the stipendium and also stated that the maritime cities 
in his hands caused him effort and expense.

49. ELRH C59a.
50. Arrayás (2005, 68) bases his opinion on the numerous epi-

graphic testimonies of persons with the nomen Pompeius.

Les guerres de Sertori i Pompeu Magne

Durant la primera etapa d’aquest episodi, sembla 
que Tarraco va estar alineada al costat de Sertori,47 
mentre que, a partir del 75-74 aC, tot el litoral de 
l’àrea catalana, com es desprèn de Salusti,48 podria 
haver passat ja al bàndol pompeià. Amb tot, Estra-
bó (3.4.10) refereix les darreres batalles entre Sertori 
i Pompeu a la vora d’Ilerda, Osca, Calagurris, Heme-
roskopeion i en la zona costanera propera a Tarraco, el 
73 aC. Després d’això, Tarraco devia declarar-se deci-
didament favorable a Pompeu Magne, com demostra 
la inscripció RIT 1, que es va erigir en honor seu, al 
fòrum de la ciutat.49 Com s’ha dit més amunt, aquest 
general devia establir abundants clienteles entre les 
elits indígenes locals, com es dedueix de l’abundàn-
cia del nomen Pompeius en l’epigrafia de Tarragona. 
Aquesta pràctica s’ha reconegut com a característica de 
l’actuació de Pompeu a les Hispaniae, especialment a 
la Citerior, on la concessió del dret de ciutadania amb 
la finalitat de convertir els beneficiaris en clients seus 
va ser molt estesa i va lligar àmpliament les elits locals 
a la seva persona.50

L’època de Cèsar

Com ja s’ha comentat més amunt, Cèsar (Civ. 
2.20), després de guanyar la batalla d’Ilerda contra 
els pompeians, el 49 aC, i després de celebrar una 
assemblea provincial a Corduba, va anar a embarcar-
se a Gades, per arribar en pocs dies a Tarraco, on va 
celebrar també l’assemblea provincial amb les delega-
cions de submissió de tota la Citerior (Civ. 2.21.4). J. 
Ruiz de Arbulo (1992, 128) observa com les narraci-
ons de Cèsar mostren Hispània com un país urbanit-
zat, ben comunicat i amb una administració dirigida 
pels governadors. Però especialment la reunió de l’as-
semblea de la província Ulterior a Corduba, seguida 
per una de similar a Tarraco, demostren que les dues 
ciutats exercien de capitals de les dues províncies del 
moment.

Recordem que, durant la batalla d’Ilerda, els tarra-
conenses, juntament amb els oscenses, calagurritans, 
jacetans i ilercavons, van enviar una missió de suport 
a Cèsar (Civ. 1.60.1-5). L’opinió dels historiadors sol 
ser que Tarragona i molts pobles de la Citerior man-

47. Plutarc (Sert. 16) afirma que tot el Cis Hiberum li va ser 
fidel. Aquesta és també l’opinió d’A. Schulten (1949, 169).

48. L’any 74 aC, Pompeu va enviar una carta al Senat de 
Roma, que Salusti (Hist. 2.98) reprodueix, on demanava submi-
nistraments i l’stipendium, i on afirma que les ciutats marítimes, 
que estaven en les seves mans, li causaven despesa i esforços.

49. ELRH C59a.
50. Arrayás (2005, 68) es basa en els nombrosos testimonis 

epigràfics de persones amb el nomen Pompeius.
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up siding with the winner. Thus, in Tarragona, shortly 
before Caesar’s arrival in 49 BC to hold the assembly, 
the inscription that had been erected in the forum in 
honour of Pompey was turned round and on the other 
side an epitaph in honour of Publius Mucius Scaevola, 
Caesar’s legate, was carved (RIT 2 = ELRH C59b).51

In 49 BC the assembly was held in Tarraco, perhaps 
in the temple of Jupiter, as J. Ruiz de Arbulo (2002) 
suggests. During this assembly rewards were bestowed 
on the communities that had been favourable to Cae-
sar’s cause. We have already stated that Pompey was 
particularly good at making clienteles among the His-
panics and Caesar had found well-established networks 
of opposition. He must therefore have worked hard to 
overcome them, dishing out punishments to the resis-
tors and rewarding those who supported him. With the 
introduction of deductiones of veterans he would have 
sewn the country with the seeds of his influence and 
loyalty to his person. Caesar’s policy of regularising the 
legal situations of the towns is well known. He did this 
in Hispania and was subsequently followed by Augus-
tus, who appears to have concentrated on towns that 
already had a conventus civium Romanorum. Therefore, 
it is possible that, among honours bestowed on other 
civitates, Tarraco was awarded the status of colonia.52

G. Alföldy’s (2000) new interpretation of the in-
scription RIT 362 from Tarragona reveals a dedication 
from the city, which already possessed the titles of colo-
nia urbs Triumphalis Tarraco, to its patron Cn. Domi-
tius Calvinus, consul from 54 to 40 BC and proconsul 
in Hispania between 39 and 36 BC.53 This leads us to 
believe that by the year 36, when Domitius Calvinus’ 
proconsulate finished and he returned to Rome, the city 
already had the category of colonia; therefore the title of 
urbs Triumphalis must have been a reference to Caesar’s 
triumph.54

G. Alföldy (1991, 36) already thought that the ti-
tle was due to Caesar, as can be deduced from the text 
of Florus (Verg. 2.8)55, which says that the community, 
founded by a Caesar, carried his standards and obtained 
the epithet Triumphalis in commemoration of his tri-
umphs. M. A. Marín (1988, 211-212), J. M. Solana 
(1989, 76) and J. Ruiz de Arbulo (2002) deduce that 
the standards of Caesar described by Florus (Verg. 2.8) 
in Tarraco must be the signa of the legions of veterans56 

51. The first scholars to become aware of the interest of the 
inscription were M. C. Beltrán and J. Sánchez Real (1954). 

52. Ruiz de Arbulo 2002.
53. ELRH C60.
54. Ruiz de Arbulo 2002, 140.
55. See the full text on page 82.
56. The term vexilla refers to the soldiers who had been part of 

a vexillum, a legionary standard related to the centuria, the cavalry 
sections and the generals of the legion. When a deductio was car-
ried out, the veterans involved took the vexillum as a symbol and it 
became an object of worship.

tenien una posició ambigua en la guerra, de manera 
que acabaven decantant-se cap al bàndol del vence-
dor. Així, a Tarragona, poc abans de l’arribada de Cè-
sar, el 49 aC, per celebrar l’assemblea, hom va girar 
la inscripció que s’havia erigit al fòrum en honor de 
Pompeu, i s’hi va tornar a gravar, en el seu revers, 
un epitafi en honor de Publi Muci Scaevola, llegat de 
Cèsar (RIT 2 = ELRH C59b).51

Efectivament, el 49 aC es va celebrar l’assemblea a 
Tarraco, potser en el temple de Júpiter, com suggereix 
J. Ruiz de Arbulo (2002). En el transcurs d’aquesta 
assemblea, es van atorgar les recompenses a les comu-
nitats que havien estat favorables a la causa de Cèsar. 
Ja hem dit que Pompeu havia estat particularment 
eficaç en la creació de clienteles entre els hispans, de 
manera que Cèsar havia trobat xarxes ben tramades 
d’oposició a la seva causa. Per tant, es devia afanyar a 
contrarestar-les, amb càstigs als resistents, concessió 
de recompenses als qui li havien donat suport i amb 
la introducció de deductiones de veterans, per tal de 
sembrar el país de baluards d’influència i fidelitat a 
la seva persona. És ben coneguda la política de Cèsar 
de regularitzar les situacions jurídiques de les ciutats, 
que va practicar a Hispània, i que posteriorment va 
seguir August, que sembla que es va centrar en ciu-
tats que ja posseïen un conventus civium Romanorum. 
Entre altres honors a altres civitates, doncs, és pos-
sible que ja aquí es concedís a Tarraco l’estatus de 
colònia.52

La nova lectura de G. Alföldy (2000) de la ins-
cripció tarraconense RIT 362 desvela una dedicatòria 
de la ciutat, que ja porta els seus títols de colonia urbs 
Triumphalis Tarraco, al seu patró Gn. Domici Calví, 
cònsol del 54 i el 40 aC i procònsol a Hispania entre 
el 39 i el 36 aC.53 Això fa pensar que l’any 36, en 
què va concloure el proconsolat de Domici Calví i va 
tornar cap a Roma, la ciutat ja tenia la categoria de 
colònia, i per tant el títol d’urbs triumphalis ha de fer 
referència al triomf celebrat per Cèsar.54

G. Alföldy (1991, 36) ja considerava que el títol es 
deu a Cèsar, com es dedueix del text de Florus (Verg. 
2.8)55 que diu que la comunitat, fundació d’un Caesar, 
porta els seus estendards i va obtenir l’epítet Trium- 
phalis en record dels seus triomfs. M. A. Marín (1988, 
211-212), J. M. Solana (1989, 76) i J. Ruiz de Arbu-
lo (2002) dedueixen que els estendards de Cèsar que 
Florus (Verg. 2.8) descriu a Tarraco han de fer referèn-

51. Els primers a adonar-se de l’interès de la inscripció foren 
M. C. Beltrán i J. Sánchez Real (1954). 

52. Ruiz de Arbulo 2002.
53. ELRH C60.
54. Ruiz de Arbulo 2002, 140.
55. Vegeu el text complet a la pàg. 82.
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established in the city by virtue of the deductio ordered 
by Caesar, at the same time as the city received the cat-
egory of colonia in 49 BC. Nevertheless, Ruiz de Ar-
bulo57 believes that the process of setting up the new co-
lonia must have been a slow one and some time passed 
between the taking of the decision in 49 and the begin-
ning of its execution in 45 BC.58 In addition to the new 
citizens, there were the former inhabitants, the peregrina 
nobilitas mentioned by Florus (Verg. 2.8) (Alföldy 1991, 
36; 2006, 8).

Although a deductio on an already existing town 
should in principle be understood as a punishment of 
the former inhabitants, J. Ruiz de Arbulo believes that 
this may not have been the case of Tarraco. As capital 
of the conventus and the province it would have been 
assigned a very large territory, which until then would 
have formed an undefined part of the ager publicus and 
would have been occupied by stipendiary populations. 
This would have been the land used for the new colo-
nists.

Therefore, I believe we are opening up a very pro-
found debate, because, although it may not have been 
detrimental to the inhabitants of Tarraco, it would have 
been for the stipendiary, perhaps rural, populations, 
who must also have come under the city. In other words, 
the question is raised of the scope of the ager of the first 
Republican city of Tarragona around 100 BC. Did it 
already have a territory as large as that of the colonia? Or 
did it have large zones, such as El Penedès and El Garraf, 
which belonged to other peregrina city organisations? 
Perhaps we should take another look at the subject of 
Subur and Tolobi, which may have been the centres of 
those territories, based around an indigenous oppidum 
in the period before Caesar, having originally been in-
digenous oppida. Or, if we prefer, without giving names, 
we can consider that if these areas did not belong to 
Republican Tarraco, as is quite possible, there must have 
been one or several centres that acted as capitals, perhaps 
Darró and Olèrdola, and even perhaps some others that 
we have yet to discover (Prevosti in press).

We need to look into this subject in greater depth by 
studying the population dynamic of the ager of Tarraco 
and attempting to understand the possible repercus-
sions of the establishment of these new colonists and 
the distribution of land among them. It is quite possible 
that the major population changes in the Penedès and 
Garraf regions in the time of Caesar can be explained 
by this incorporation of its territories into the ager of 
Tarraco and the subsequent distribution of land to the 
Caesarean colonists, in detriment to the indigenous 
populations. We also have to consider the possible cen-
turiation that would have been carried out for this rea-

57. Ruiz de Arbulo 2009.
58. 45 BC: the year in which Caesar obtained the triumph 

awarded by the Senate.

cia als signa de les legions de veterans,56 establerts a 
la ciutat, en virtut de la deductio ordenada per Cèsar, 
corresponent a l’atorgament de la categoria de colò-
nia el 49 aC. Amb tot, Ruiz de Arbulo57 pensa que 
el procés de creació de la nova colònia devia ser lent 
i que des de la presa de decisió del 49 va passar un 
temps fins a l’inici de l’execució, el 45 aC.58 Als nous 
ciutadans, es van sumar els habitants antics, la peregri-
na nobilitas esmentada per Florus (Verg. 2.8) (Alföldy 
1991, 36; 2006, 8).

Tot i que una deductio sobre una ciutat ja existent en 
principi s’hauria d’entendre com un càstig per als habi-
tants de la primitiva comunitat, J. Ruiz de Arbulo pen-
sa que en el cas de Tarraco podria no haver estat així. Pel 
fet de ser la capital del conventus i de la província, se li 
devia assignar un territori amplíssim, que fins aleshores 
formava part de l’ager publicus de forma no definida, 
i devia estar ocupat per poblacions estipendiàries. En 
aquest espai devien tenir cabuda els nous colons.

Per tant, crec que aquí es planteja un tema de calat 
profund, car si no va ser en detriment dels habitants 
de Tarraco, sí que ho devia ser en el d’aquestes poblaci-
ons estipendiàries, potser rurals, però que en definitiva 
també van passar a ser de la ciutat. És a dir, es planteja 
el tema de l’abast de l’ager de la primera ciutat repu-
blicana de Tarragona, de cap al 100 aC. Tenia ja un 
territori tan ampli com va tenir la colònia? O bé hi 
havia extenses zones, com el Penedès i el Garraf, que 
pertanyien a una altra organització ciutadana, peregri-
na? Potser caldria tornar a posar sobre la taula el tema 
de Subur i Tolobi, que podrien haver estat els centres 
d’aquests territoris, al voltant d’un oppidum indígena, 
en època anterior a Cèsar. O si ho preferim, sense do-
nar-hi noms, cal pensar que si aquestes àrees no perta-
nyien a la Tarraco republicana, com és molt possible, 
havien de tenir un o diversos centres que els haurien 
fet de capital, potser Darró i Olèrdola, i fins potser 
algun altre que se’ns escapa (Prevosti en premsa).

Caldria aprofundir en aquest tema, a través de 
l’estudi de la dinàmica del poblament de l’ager de 
Tarraco, i mirar d’entendre quines repercussions va 
poder tenir l’establiment i els repartiments de terres 
a aquests nous colons. És ben possible que la gran 
transformació del poblament d’època cesariana de 
la regió del Penedès i el Garraf s’hagi d’explicar per 
aquesta incorporació que es va fer dels seus territoris a 
l’ager de Tarraco i el consegüent repartiment de terres 
als colons cesarians, en detriment de les poblacions 

56. El terme vexilla fa referència als soldats que havien format 
part d’un vexillum, un estendard legionari relacionat amb les cen-
túries, les seccions de cavalleria i els generals de la legió. En fer-se 
una deductio, els veterans implicats prenien per símbol el vexillum, 
que es convertia en objecte de culte.

57. Ruiz de Arbulo 2009.
58. 45 aC: any en què Cèsar va obtenir el triomf, atorgat pel 

Senat.
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son. Therefore, it is possible that at least one, or perhaps 
more than one, of the four centuriations identified by 
J. M. Palet (2003) in the territory of Tarragona corre-
sponds to this Caesarean deductio. We need, therefore, 
firm datings for these agrarian structures, which we will 
attempt to provide in this study.

J. Ruiz de Arbulo (2002, 149) still suggests that the 
senator P. Mucius Scaevola, honoured in the city forum 
in the inscription (RIT 2) that had previously been ded-
icated to Pompey, may have been the praefectus nomi-
nated by Caesar to oversee the foundation of the new 
colonia of Tarraco.

I. Arrayás (2005, 74-87), after a profound exami-
nation of the subject,59 concludes that G. Alföldy and 
J. Ruiz de Arbulo’s hypothesis cannot be ruled out, al-
though he is reluctant to accept it in full, as he considers 
it more likely that Tarraco’s promotion to a colonia was 
an honorific measure to reward its support for Caesar 
during the war. He interprets Florus’ reference to the 
Caesaris vexilia as a simple literary expedient or as the 
allusion to the presence of Caesar’s standards in the civi-
tas after the assembly of 49 BC. In that case, perhaps it 
should be an allusion to the presence Caesar’s standards 
in the civitas during the assembly of the 49 BC and not 
after it.

Thus, Caesar left a strong impression on the city and 
his great collaborator and follower, Gnaeus Domitius 
Calvinus, even became patron of Tarraco (Rodà 2010).

Society in the Republican period

According to G. Alföldy (1991, 31), the social 
composition of the population of Republican Tarraco 
consisted of Italic immigrants and natives. He suggests 
that the military base established there attracted trades-
men and artisans, and also that some of the veterans, 
once discharged, decided to stay there. The Republican 
inscriptions only tell us of one free person of foreign 
origin, one Cn. Lucretius L. f. Scap(tia tribu),60 who ap-
pears to be an Italic, while the rest of the foreigners were 

59. He undertakes an in-depth review of the controversy 
caused by the hypothesis put forward by T. Kruse and R. Scharf 
(1996). Based on a rereading of Florus’ text, these authors believe 
that the ascent of the civitas to the status of colonia took place in 
25 BC. It would have been awarded by Augustus, who at that 
time was resident in the city and from where he became victo-
rius in the Cantabrian campaigns. We know for certain that the 
Senate awarded him the triumph. However, G. Alföldy does not 
accept this interpretation, as Augustus rejected this triumph and 
never celebrated it. Therefore it is unlikely that he would have 
awarded this title (triumphalis) to a colony.”

60. RIT 12. Cn. Lucretius L. f. Scap(tia tribu): the Scaptia tribe 
was located in the area of Praeneste. Therefore, this is a person 
originally from Latium.

indígenes. També cal pensar en la possible centuriació 
que es devia fer per aquest motiu. Per tant, és possible 
que almenys una, o potser més d’una de les quatre 
centuriacions identificades per J. M. Palet (2003) al 
territori de Tarragona, corresponguessin a aquesta de-
ductio cesariana. Caldrien, doncs, datacions fermes 
per a aquestes estructures agràries, que intentarem 
proporcionar amb el nostre treball.

J. Ruiz de Arbulo (2002, 149) encara suggereix 
que el senador P. Mucius Scaevola, honorat al fòrum 
de la ciutat en la inscripció (RIT 2) que abans havia 
estat dedicada a Pompeu, podria haver estat el prae-
fectus nomenat per Cèsar per dirigir la fundació de la 
nova colònia de Tarraco.

I. Arrayás (2005, 74-87), després d’un profund 
examen de la temàtica,59 conclou que la hipòtesi de 
G. Alföldy i de J. Ruiz de Arbulo no és descartable, 
per bé que ell es manté reticent a acceptar-la plena-
ment, ja que considera més probable que la promoció 
de Tarraco a colònia fos una mesura honorífica per 
premiar la posició favorable a Cèsar en la guerra. In-
terpreta l’al·lusió de Florus als Caesaris vexilia com 
un simple recurs literari o com l’al·lusió a la presència 
dels estendards de Cèsar a la civitas després de l’as-
semblea del 49 aC. En aquest cas, potser hauria de ser 
una al·lusió a la presència dels estendards de Cèsar a la 
civitas durant l’assemblea del 49 aC i no després.

Cèsar, doncs, va deixar una forta empremta a la 
ciutat, i fins el seu gran adepte, Gneu Domici Calví, 
va ser patró de Tarraco (Rodà 2010).

Societat en època republicana

Segons G. Alföldy (1991, 31), la composició social 
de la població de la Tarraco republicana era formada 
d’immigrants itàlics i indígenes. Suposa que la base 
militar que s’hi va erigir va atreure comerciants i arte-
sans, i també que una part dels veterans, en llicenciar-
se, s’hi devien establir. Les inscripcions republicanes 
donen coneixement d’una única persona d’origen lliu-
re, de procedència forana: Cn. Lucretius L. f. Scap(tia 
tribu),60 que sembla un itàlic, mentre que la resta 

59. Repassa a fons la controvèrsia originada per l’opinió de T. 
Kruse i R. Scharf (1996), els quals, basant-se en una relectura del 
text de Florus, opinen que l’ascensió de la civitas al rang de colò-
nia es va produir el 25 aC. L’hi hauria atorgat August, resident en 
aquells moments a la ciutat, i des d’on va ser victoriós de les guerres 
càntabres. El Senat, és cert, li va concedir el triomf. Però G. Alföldy 
no creu en aquesta interpretació, ja que August va rebutjar aquest 
triomf i no el va celebrar mai. Per tant, difícilment l’hauria posat 
en el títol d’una colònia.

60. RIT 12. Cn. Lucretius L. f. Scap(tia tribu): la tribu Scaptia 
s’ubica a la zona de Praeneste. Per tant, es tracta d’una persona 
originària del Latium.

THe CITy of TARRACO, beTween an urban CenTre and a TerrIToryla CIuTaT de TARRACO, enTre nuClI urbà I TerrITorI



58

freedmen and slaves,61 with patrons and domini from 
Italic families and names such as Aemilius, Annius, Cae-
sius, Flavius, Magius, Minucius, Nonius, Rubenia, Sem-
pronius, Titurnius, Varaeus, Varaeia, Veicius, Verulanus 
(?). In G. Alföldy’s opinion, it is more than likely that 
the patroni and domini lived in Italy, while their freed-
men and slaves set themselves up in Tarraco as agents or 
representatives of their businesses. It is also possible that 
they were clienteles of the soldiers or traders who came 
to Hispania for a short time and left the clienteles to do 
business for them. The same process may have occurred 
in the countryside, with farmers from the servile classes 
working the properties of persons resident in Italy.

I. Arrayás (2005, 58-59) reviews the Republican 
inscriptions of Tarraco and also highlights the fact that 
the majority refer to freedmen and slaves. M. A. Marín 
(1988, 81) takes onomastics as the basis for observ-
ing that the freedmen who emigrated to Tarraco and 
Carthago Nova at the end of the 2nd century BC came 
from the large towns in Campania,62 as did the slaves. 
They must, therefore, have worked in commercial ac-
tivities for their Italian patrons, as negotiatores, merca-
tores and redemptores. M. I. Panosa (2009, 186-218) 
reviews the Republican epigraphy of Tarraco and con-
cludes that the majority of them are sepulchral inscrip-
tions. They are concentrated mainly in the 1st century 
BC and are usually dedicated to freedmen, most of 
whom were immigrants of Italic origin from the servile 
classes (although they lived together with Cessetanian 
Iberians in the main centre and on the outskirts) and 
political and administrative representatives of Rome. 
This contrasts with the Ulterior province, where fewer 
examples of Latin Republican epigraphy have been 
found, implying that Italic freedmen must have been 
the driving force behind the development of Latin 
epigraphy in the area.63

With regard to the central area of Laietania, where 
the Tarraconense wine business originated, J. Miró 
(1988) has studied the origin of the names that appear 
on the first amphoras from around 50-30 BC. He con-
cludes that they were central Italic, especially from the 
areas of Osca and Umbria and that they were thus in-
volved in the origin of the large scale production and 
marketing of this wine. M. J. Pena (1998) suggests that 
the coastal area of Catalonia may have been the object of 
land acquisition by wealthy Italians looking to invest in 
agricultural property during the period of the civil wars, 
and that they would have placed freedmen in charge 

61. Liberti: RIT 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 (= ELRH C62, 
C71, C72, C68, C73); probably also 3 and 13 (= ELRH C63, 
C74); servi: RIT 6 (= ELRH C71).

62. The thesis that gives a Campanian origin to the majority 
of the Latin onomastic testimonies from these periods is currently 
under review and it appears that the origins were more widespread 
within the Italian Peninsula.

63. As B. Díaz also indicates (2008 = ELRH).

d’estrangers són lliberts i esclaus,61 amb patrons i do-
mini de famílies itàliques, de noms Aemilius, Annius, 
Caesius, Flavius, Magius, Minucius, Nonius, Rubenia, 
Sempronius, Titurnius, Varaeus, Varaeia, Veicius, Veru-
lanus (?). G. Alföldy opina que el més probable és que 
els patroni i domini visquessin a Itàlia i que els seus 
lliberts i esclaus s’establissin a Tarraco com a agents 
o representants de les seves cases comercials. També 
es podria pensar que fossin clienteles dels militars o 
comerciants que van venir per poc temps a Hispània i 
haguessin deixat lligades les clienteles per fer negocis. 
En el camp podria haver-se produït el mateix procés, 
i doncs haver-hi camperols de classe servil al càrrec de 
propietats de persones residents a Itàlia.

I. Arrayás (2005, 58-59) repassa les inscripcions 
republicanes de Tarraco i també destaca que la ma-
jor part fan referència a lliberts i esclaus. M. A. Ma-
rín (1988, 81) es basa en l’onomàstica per observar 
que l’emigració de lliberts a la fi del segle ii aC, cap a 
Tarraco i Carthago Nova, procedia de les grans ciutats 
de la Campània,62 igual que els esclaus, i doncs de-
vien treballar en activitats comercials, per a l’interès 
dels seus patrons d’Itàlia, com a negotiatores, mercatores 
i redemptores. M. I. Panosa (2009, 186-218) repassa 
l’epigrafia republicana de Tarraco i conclou que en la 
majoria dels casos són inscripcions sepulcrals, es con-
centren essencialment en el segle i aC i solen estar de-
dicades a lliberts, que són majoritàriament immigrants 
d’origen itàlic d’extracció servil, per bé que conviuen 
amb ibers cessetans del centre principal i de la roda-
lia, i representants polítics i administratius de Roma. 
Destaca el contrast amb la província Ulterior, que ha 
donat menys epigrafia llatina republicana, fet que im-
plica que aquests lliberts itàlics devien ser el motor del 
desenvolupament de l’epigrafia llatina a la zona.63

Per a l’àrea central de la Laietània, on s’origina el 
negoci del vi tarraconense, J. Miró (1988) va estudiar 
l’origen dels noms que apareixen en les primeres àm-
fores, de cap al 50-30 aC, i conclou que són centreità-
lics, especialment de l’àrea osca i úmbrica, i que estan, 
doncs, en l’origen de la producció i comercialització a 
gran escala d’aquest vi. M. J. Pena (1998) planteja que 
l’àrea costanera catalana hauria pogut ser objecte d’un 
acaparament de terres per part de gent amb recursos, 
des d’Itàlia, per invertir en propietat agrícola, durant 
el període de les guerres civils, i haurien posat lliberts 
al capdavant dels seus negocis. A. Barreda (1998) ha 
estudiat també l’origen de la immigració, que detecta 

61. Liberti: RIT 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 (= ELRH C62, 
C71, C72, C68, C73); segurament també 3 i 13 (= ELRH C63, 
C74); servi: RIT 6 (= ELRH C71).

62. La tesi que fa originaris de la Campània la majoria dels 
testimonis onomàstics llatins que es tenen d’aquestes èpoques està 
actualment en revisió, i sembla que els orígens eren més variats, 
dins de la península Itàlica.

63. Com també indica B. Díaz (2008 = ELRH).
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of their businesses. A. Barreda (1998) has also studied 
the origin of the immigrants and also finds that they 
came from central Italy: Sabini, Peligni, Marrucini and 
Piceni from extra-urban Latium, especially the central-
southern part, Volsci and Aurunci, and from northern 
Campania, Capua and Cales, and Samnium. This sub-
ject poses the problem of the origins of the production 
of wine in the ager of Tarraco, which presents some spe-
cial characteristics and needs to be studied carefully to 
see if it began in the same period as in other Catalan ar-
eas, whose names we can trace in the amphora marques 
and whose immigration indices may be revealing for the 
Tarragona area (Prevosti 2005, 391-401; 2009). 

As we have already mentioned, linguistics also ap-
pears to detect a major southern Italian colonisation in 
the Republican period (Prevosti 2005, 377).

The autochthonous population is also detected in 
the inscriptions, although there are few examples.64 In 
some cases the natives also have Latin names, such as 
Fulvia65 or Lucia Porci f. Although we are unable to ver-
ify whether there were natives with Roman citizenship, 
previous evidence leads us to believe that this would 
have been the case;66 the use of Latin was probably an 
expression of their high status as Roman citizens within 
the indigenous elites integrated into the Roman ruling 

64. Iberian inscriptions: MILI VIII-X; P. Batlle BA, 43, 1953, 
54 ss.; I. Panosa 1999; íd. 2009, 159-185. Bilingual Ibero-Latin 
inscriptions: RIT 9, 18 and 4 (= ELRH C66, C65, C61).

65. M. I. Panosa’s inscription (2009) C.18.5 is funerary and has 
two lines in Iberian that are interpreted as the dedicatory formula 
and the name of the deceased, probably followed by the name of the 
father. On the third line we see Fulvia Lintearia. M. I. Panosa tells 
us that Untermann interpreted this as a freedwoman named Fulvia 
with an indication of her occupation, whereas others believe that 
Lintearia is her cognomen. She says that this is a woman who, despite 
having Iberian roots, adopted a Latin name and was integrated into 
the Roman way of life through the new juridical status as a freed-
woman, although she also believes that she could have been the wife 
of her ex-patron, who would have been a Roman citizen. B. Díaz 
(2008 = ELRH C66) thinks that the structure of this type of inscrip-
tion suggests that Fulvia Lintearia must be the person who paid for 
the monument and that she belonged to a family that enjoyed the 
privileges of citizenship, in other words, a Romanised indigenous 
family. As such, they would have had a high social status, as would 
in fact correspond to people who were erecting an epigraphic monu-
ment around the middle of the 1st century BC. This would be a 
strong argument against the theory of a servile origin for the de-
ceased. B. Díaz also suggests that it could be the wife of Adinbelaur, 
the deceased with an Iberian name who appears in the inscription.

66. For the inscription ELRH C66, B. Díaz (2008, 154-155) 
gives us the parallel of the Augustan-period epigraph from Em-
púries CIL II 4623 = IRC III 30. In this, the name of the deceased, 
a peregrinus, appears in Greek, whereas the woman who paid for 
the monument uses Roman onomastics in Latin. The structure 
of the epigraph is very similar to that of Tarraco, although it ends 
with the formula p(ecunia) s(ua) [f(ecit)], a fact that gives weight to 
B. Díaz’s theory that the woman with the Latin name in the Tar-
ragona inscription is also the dedicator and the person who paid 
for the monument.

també procedent de la Itàlia central, sabins, pelignes, 
marrucins i picens, del Laci extraurbà, especialment 
centre-meridional, volscs i auruncs, i de la Campània 
septentrional, de Càpua i Cales, i del Samni. Aquest 
tema planteja el problema dels orígens de la produc-
ció de vi a l’ager de Tarraco, que ofereix unes carac-
terístiques particulars i que caldrà que estudiem amb 
deteniment per veure si s’inicia en el mateix període 
que el d’altres àrees catalanes, quins noms es poden 
rastrejar en les marques d’àmfora, i quins indicis 
d’immigració poden revelar per a la zona tarragonina 
(Prevosti 2005, 391-401; 2009).

Com s’ha dit més amunt, la lingüística també 
sembla detectar una colonització sud-itàlica, d’època 
republicana, important (Prevosti 2005, 377).

D’altra banda, també es documenta en les inscrip-
cions la població autòctona, tot i que en pocs exem-
ples.64 En alguns casos, els indígenes també presenten 
noms llatins com Fulvia65 o Lucia Porci f. Per bé que 
no es pot comprovar si hi havia indígenes amb la ciu-
tadania romana, els casos anteriors fan pensar que sí;66 
probablement la utilització del llatí expressava justa-
ment el seu alt estatus, com a ciutadans romans, dins 
de les elits indígenes integrades en l’estructura dirigent 
romana. Efectivament, en la nova organització de la 
comunitat ciutadana, es devien anar integrant les oli-

64. Inscripcions ibèriques: MILI VIII-X; P. Batlle BA, 43, 
1953, 54 s. I. Panosa 1999; 2009, 159-185. Inscripcions bilingües 
iberollatines: RIT 9, 18 i 4 (= ELRH C66, C65, C61).

65. La inscripció de M. I. Panosa (2009) C.18.5 és funerària i 
conté dues línies en ibèric que s’interpreten com la fórmula dedi-
catòria i el nom del difunt, seguit probablement del nom del seu 
pare. A continuació, en la tercera línia, apareix Fulvia Lintearia. 
M. I. Panosa indica que Untermann l’havia interpretat com una 
lliberta de nom Fulvia, amb indicació del seu ofici, mentre que 
d’altres consideren Lintearia com el seu cognomen. Aquesta autora 
indica que es tracta d’una dona que, tot i tenir arrels ibèriques, 
adopta un nom llatí i s’integra a la forma de vida romana a través 
del nou estatus jurídic com a lliberta, tot i que creu que podria ser 
també l’esposa del seu expatró, que hauria estat un ciutadà romà. 
B. Díaz (2008 = ELRH C66) opina que l’estructura d’aquest tipus 
d’inscripcions fa pensar que Fulvia Lintearia deu ser la persona que 
va pagar el monument i que pertanyia a una família que gaudia de 
la ciutadania, és a dir, a una família indígena romanitzada. Com 
a tal, devia tenir una categoria social alta, com de fet correspon a  
personatges que estan erigint un monument epigràfic cap a la mei-
tat del segle i aC. Això constituiria un argument contundent con-
tra la idea del seu origen servil. B. Díaz també opina que podria 
ser l’esposa d’Adinbelaur, el difunt amb nom ibèric que apareix a 
la inscripció.

66. B. Díaz (2008, 154-155), per a la inscripció ELRH C66, 
dóna el paral·lel de l’epígraf emporità CIL II 4623 = IRC III 30, 
d’època augustiana, on el nom del difunt, un peregrinus, apareix en 
grec, mentre que la dona que va pagar el monument utilitza ono-
màstica romana, en llatí. L’estructura de l’epígraf és molt semblant 
a la del de Tarraco, per bé que l’emporità acaba amb la fórmula 
p(ecunia) s(ua) [f(ecit)], fet que abona la idea de B. Díaz que també 
la dona de nom llatí de la inscripció tarragonina és la dedicant i qui 
ha pagat el monument.
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structure. Indeed, the indigenous oligarchies must have 
been gradually integrated into the new organisation of 
the civic community.67 All in all, G. Alföldy considers 
that Romanisation was widespread by the end of the 
Republic, given that virtually no Iberian names are 
found in the imperial onomastics. A. Prieto (1992, 91) 
also believes that the Latin names can often hide a lo-
cal aristocratic Iberian origin, as has also been observed 
in the south of the Iberian Peninsula.68 This probably 
indicates that the integration of this indigenous oli-
garchy came about through the clientele mechanisms 
and amicitia of the nobilitas. A. Prieto (1992, 86, 91) 
points out that the nomina of M. Porcius Cato and P. 
Cornelius Scipio were very common in the Tarraconense 
epigraphy, due to the clienteles those patrons of the city 
must have established. The gens Aemilia is the most rep-
resented in Tarraco; it is already documented in a freed-
man of the Republican period (RIT 7 = ELRH C72). 
We also see that there are many Pompeii, in addition to 
an inscription dedicated to Pompey, which shows that 
the city must have aligned itself with his cause.69 There-
fore, little by little, the indigenous oligarchy must have 
become integrated into the dominant classes of the city; 
they would have adopted Latin names, in parallel to the 
general acculturation they must have undergone, and in 
the 1st century Iberian fell into disuse. In the same way 
as in the material culture, at this time the last surviving 
Iberian habitation systems were lost, as were the use of 
Iberian pottery, Iberian symbols on the coinage and the 
Iberian building techniques. 

S. Keay (2006, 234) points out that Tarraco was the 
only capital of the Hispaniae located on the Mediter-
ranean coast; it was easily accessible from Rome and the 
epigraphy shows considerable social mobility. We are 
therefore looking at a very open society that played an 
important role as a mediator in the social, religious and 
artistic flows that arrived from Rome and circulated to 
the rest of the province’s communities. J. Pons (1994, 
99) studied this social mobility that is evidenced by the 
epigraphy and shows Tarraco as a focus of attraction for 
immigration from the rest of the province.

Economy and commerce in the Republican 
period

In this section we limit ourselves to referring to the 
data obtained from the ancient sources about this sub-
ject in general; we will deal with agriculture in the next 
section.

67. Prieto 1992, 90.
68. González Román 1989.
69. I. Arrayás (2005, 62-63) developed this same information 

and has gone more deeply into its foundations. See also L. Amela 
(2002).

garquies indígenes.67 Amb tot, G. Alföldy suposa que, 
a la fi de la República, la romanització s’havia estès 
àmpliament, ja que gairebé no es troben noms ibèrics 
en l’onomàstica imperial. A. Prieto (1992, 91) tam-
bé creu que els noms llatins sovint poden ocultar un 
origen local de l’aristocràcia ibèrica, com també s’ha 
observat al sud peninsular,68 fet que indica que segu-
rament la integració d’aquesta oligarquia indígena es 
va produir pels mecanismes de la clientela i l’amicitia 
de la nobilitas. A. Prieto (1992, 86, 91) destaca que els 
nomina de M. Porci Cató i de P. Corneli Escipió van 
ser molt freqüents en l’epigrafia tarraconense, a causa 
de les clienteles que devien establir aquells patrons de 
la ciutat. La gens Aemilia és la més representada a Tar-
raco; ja es documenta en un llibert d’època republicana 
(RIT 7 = ELRH C72). També observa que hi ha molts 
Pompeii, a més d’una inscripció dedicada a Pompeu, 
que posa en evidència que la ciutat es devia alinear a la 
seva causa.69 Així doncs, de mica en mica, l’oligarquia 
indígena es devia anar integrant en les classes domi-
nants de la ciutat, devia anar adoptant noms llatins, 
paral·lelament a l’aculturació general que devia prota-
gonitzar, de manera que en el segle i es va abandonar 
l’ús de l’ibèric, de la mateixa manera que en la cultura 
material també es perden en aquest moment els darrers 
sistemes d’habitatge ibèrics que encara persistien, l’ús 
de la ceràmica ibèrica, els símbols ibèrics en les mone-
des o les tècniques constructives ibèriques.

S. Keay (2006, 234) destaca que Tarraco va ser l’úni-
ca capital de les Hispaniae situada a la costa del Medi-
terrani, era fàcilment accessible des de Roma i l’epigra-
fia hi ha demostrat una mobilitat social important. Per 
tant, era una societat força oberta i exercia un paper 
important com a mediadora dels fluxos socials, religio-
sos i artístics procedents de Roma i que circulaven cap 
a la resta de comunitats de la província. J. Pons (1994, 
99) ja va estudiar aquesta mobilitat social, que demos-
tra l’epigrafia, on Tarraco sembla un focus d’atracció 
d’immigració a partir de la resta de la província.

Economia i comerç en època republicana

Ens limitarem, en aquest apartat, a fer referència a 
les dades que es desprenen de les fonts antigues, sobre 
aquest tema en general, i reservem el tema de l’agri-
cultura per a l’apartat següent.

Ja dins del període de la presència romana, ens 
interessa destacar la referència de Livi (26.45.7) als 
piscatores Tarraconenses, que van fer d’exploradors al 

67. Prieto 1992, 90.
68. González Román 1989.
69. I. Arrayás (2005, 62-63) ha desenvolupat aquestes ma-

teixes dades, i n’ha aprofundit la fonamentació. Vegeu també L. 
Amela (2002).
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Now in the period of the Roman presence, it is in-
teresting to highlight Livy’s reference (26.45.7) to the 
piscatores Tarraconenses, who were explorers with small 
boats at the service of Publius in the siege of Carthago 
Nova.70 Avenius (Ora maritima 518) also refers to the 
lake “always abundant with fish” that surrounded Cal-
lipolis (see above).

The piscatores Tarraconenses were without a doubt 
Iberians who fished using their traditional techniques. 
They confirm the existence of an Iberian fishing fleet 
of a certain size that must have operated out of the port 
of Tarragona, as well as from that of Salou and other 
anchorages and beaches along this coast. They were ca-
pable of sailing along the coast as far as Carthago Nova 
and therefore must have had a considerable knowledge 
of navigation techniques and the coastlines. According 
to the marine ecologist, Joandomènec Ros (1999, 164), 
“Current fishing techniques have changed very little 
in relation to ancient times, with the exception of the 
equipment used in the equipment, which confirms an 
excellent adaptation of fish traps, nets, lines and tunny 
nets, among other types of fishing tackle.”

The references in the sources to the presence of re-
demptores, who supplied goods to the army and who 
organised themselves in societates publicanorum, and all 
the business that revolved around them is also very il-
luminating with respect to the process by which Roman 
commercial structures penetrated the country.71

A bilingual inscription from the Late Republican 
period (mentioned in footnote 65) tells us of one Fulvia 
Lintearia, an indigenous woman and a flax weaver (RIT 
9). This information, together with the later quote from 
Pliny (Hist. Nat. 19.10), in which he praises the quality 
of the linen made on the banks of the Francolí, leads 
us to believe that an important and well known textile 
industry had evolved by the Republican period, perhaps 
with a certain indigenous tradition.

The study of the ager of Tarraco in the 
Republican period

From the beginning of the 2nd century BC, there is 
evidence of the appearance of a series of small, farm or 

70. From Livy’s quote, I. Arrayás (2005, 35) deduces the use 
by the Roman generals of systems of indigenous dependence, such 
as the Iberian fides or the devotio, by means of which they aimed 
to go beyond the political control of the local populations through 
the imposition of military garrisons or the awarding of arms and 
war indemnities, to control the elites through fides, the obligation 
to serve in the Roman armies as auxiliaries or the handing over of 
hostages, as treaties of surrender. In this way clientele relationships 
were established between the Roman generals and the natives, an 
efficient means of Romanisation, which sometimes culminated in 
the concession of Roman citizenship.

71. García y Bellido 1967; Marín 1988; Díaz 2009.

servei de Publi, amb llurs petites barques, en l’asset-
jament de Carthago Nova.70 Aviè (Ora maritima 518) 
també fa referència al llac sempre abundant en peixos 
que envoltava Cal·lípolis (comentat més amunt).

Els piscatores Tarraconenses eren ibèrics, sense cap 
mena de dubte, que feinejaven seguint les tècniques 
de llur tradició, i donen fe de l’existència d’una flota 
pesquera ibèrica d’una certa magnitud, que devia ac-
tuar des del port de Tarragona, així com també n’hi 
devia haver que actuaven des del de Salou i des d’al-
tres fondejadors i platges d’aquestes costes. Es demos-
tra la seva capacitat per anar costejant fins a Carthago 
Nova; per tant, havien de tenir una tradició, un co-
neixement tècnic de la navegació i de les costes im-
portant. L’ecòleg marí Joandomènec Ros (1999, 164) 
afirma: «Els arts de pesca actuals han canviat molt poc 
en relació als antics, si hom n’exceptua els materials, 
la qual cosa confirma una excel·lent adequació de 
nanses, tresmalls, volantins i almadraves, entre altres 
ormeigs, a la seva fi halièutica.»

Les referències de les fonts a la presència de re-
demptores, que subministraven productes a l’exèrcit, 
que s’organitzaven en societates publicanorum, i tot el 
negoci que girava al voltant seu, també resulten molt 
il·luminadores respecte del procés de penetració de les 
estructures comercials romanes al país.71

Una inscripció bilingüe d’època republicana fi-
nal (comentada a la nota 65) fa esment d’una Fulvia 
Lintearia, indígena i teixidora de lli (RIT 9). Aques-
ta dada, juntament amb la posterior citació de Plini 
(Hist. Nat. 19.10) que alaba la qualitat del lli que es 
fabricava a les ribes del Francolí, fa pensar que s’hi 
va desenvolupar una indústria tèxtil important i de 
renom, ja des d’època republicana, i potser amb una 
certa tradició indígena.

L’estudi de l’ager de Tarraco en època 
republicana

Per a l’àrea catalana, en general (Prevosti 2005, 
351), a partir de l’inici del segle ii aC, hi ha testimo-
nis de l’aparició d’un seguit de petits hàbitats disper-
sos pel territori, tipus granges o pagesies, fet que dóna 

70. I. Arrayás (2005, 35) dedueix, de la citació de Livi, l’ús per 
part dels generals romans dels sistemes de dependència indígenes, 
com la fides ibèrica o la devotio, mitjançant les quals es pretenia, 
més enllà del control polític de les poblacions locals mitjançant la 
imposició de guarnicions militars o el lliurament d’armes i indem-
nitzacions de guerra, el control de les elits a través de la fides, l’obli-
gació de participar en els exèrcits romans com a auxiliars o el lliu-
rament d’ostatges, com a tractats de rendició. D’aquesta manera 
es van anar establint relacions clientelars entre els generals romans 
i els indígenes, un mitjà eficaç de romanització, que de vegades 
culminava amb la concessió del dret de ciutadania romana.

71. García y Bellido 1967; Marín 1988; Díaz 2009.
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peasant-type habitats scattered around the territory in 
the Catalan area in general (Prevosti 2005, 351). This 
leads us to believe that a change was beginning to take 
place in the composition of the population and the 
agrarian structures, although for the time being this is 
very difficult to define. However, it was not until the 
end of the 2nd century and the beginning of the 1st cen-
tury BC that this process became generalised. In many 
places it coincides with the abandonment of the Ibe-
rian settlements, the foundation of the first towns and, 
in some places, with the appearance of the first villas. 
In some territories, however, the dispersion of the rural 
habitat appears around these dates, without any known 
foundation of a town. Each region has its own peculiari-
ties and it is difficult to establish any generalised model. 
Nevertheless, there is a clear Romanisation process fos-
tered from the power bases between the last third of the 
2nd century and the beginning of the 1st century BC.

Continuing with M. Prevosti (2005, 375), an inter-
esting observation is that in the systematic surveys car-
ried out in Catalonia for micro-regional studes of the 
territory, in the ager Tarraconensis, the Argentona river 
valley, Baix Penedès and Rosselló, the largest number of 
scattered sites, as well as the largest amount of pottery 
fragments are observed in the Republican period. This 
appears to indicate a situation of considerable prosper-
ity among the indigenous population; they appear to 
have had no trouble selling their agricultural surpluses 
and to have had little competition, a situation favoured 
by the substitution of power, which was now in Ro-
man hands. This was, however, right at the start of the 
agrarian colonisation of the country. Over time, com-
merce, property and the exploitation of the land must 
have been centralised in the first towns. This coincides 
with M. Millett’s observation (1992) that, in many sur-
veys of the Mediterranean area, the largest amounts of 
pottery are found at sites from just after the conquest, 
followed by a progressive diminution, which the author 
believes should perhaps be interpreted as the economic 
effect of incorporation into the Roman Republic. This 
would have provided the opportunity to prosper to a 
large number of traders and provincials. We are pos-
sibly witnessing an important change in the control of 
wealth, which, in the full Iberian period was monop-
olised by the elites of the oppida; with the new situa-
tion the producers’ control over the goods would have 
increased. The rural inhabitants would probably have 
emerged from a purely subsistence economy to one of 
having a certain amount of surplus produce to sell. This 
appears to be confirmed by the spectacular increase in 
the number of silos under Roman domination, in addi-
tion to the dispersion of storage sites. The major control 
centres of agricultural surpluses from the full Iberian pe-
riod disappeared and in the Republican period silos are 
found inside many rural establishments (Burch 1996; 
Prevosti 2005, 349; Burch and Sagrera 2009). 

a entendre que es va començar a operar un canvi en 
la composició del poblament i de les estructures agrà-
ries, de moment, però, molt difícil de definir. Ara bé, 
no fou fins a la darreria del segle ii i començament de 
l’i aC que aquest procés es féu general. En molts llocs 
coincideix amb l’abandó de poblats ibèrics, la funda-
ció de les primeres ciutats i, en alguns indrets, amb 
l’aparició de les primeres vil·les. En alguns territoris, 
però, apareix la dispersió d’hàbitat rural en aquestes 
dates, sense que hi coneguem cap fundació ciutadana. 
Cada regió presenta peculiaritats i es fa difícil d’esta-
blir cap model general. Amb tot, queda clar un procés 
romanitzador fomentat des del poder, entre el darrer 
terç del segle ii i l’inici de l’i aC.

Seguint amb M. Prevosti (2005, 375), una ob-
servació interessant és que en les prospeccions siste-
màtiques fetes amb motiu d’estudis microregionals, 
de territori, a l’ager Tarraconensis, a la vall de la riera 
d’Argentona, al Baix Penedès i als estudis del Rosse-
lló, s’observa que el nombre més gran de jaciments 
dispersos així com la quantitat més gran de fragments 
ceràmics es compten en l’etapa republicana. Això sem-
bla indicar una situació de prosperitat considerable de 
la població indígena, amb facilitat per vendre els seus 
excedents agrícoles, i de poca concurrència de com-
petència comercial, propiciada per la nova situació de 
substitució del poder, ara en mans romanes, que, no 
obstant això, tot just inicia la colonització agrària del 
país. Les primeres ciutats, amb el temps, devien anar 
centralitzant el comerç, la propietat i l’explotació de 
la terra. Aquest fet coincideix amb l’observació de M. 
Millett (1992) que, en moltes prospeccions de l’àrea 
mediterrània, les quantitats de ceràmica donen el mà-
xim en els jaciments de poc després de la conquesta, 
seguit d’una disminució progressiva, fet que aquest 
autor pensa que potser cal interpretar com l’efecte 
econòmic que representà la incorporació a la Repú-
blica romana, que proporcionà oportunitats de pros-
perar a un gran nombre de comerciants i provincials. 
Possiblement som al davant d’un canvi important del 
control de la riquesa, que en l’Ibèric ple estava mo-
nopolitzat per les elits dels oppida, mentre que amb 
la nova situació s’hauria incrementat el control dels 
productors sobre els béns. Probablement, els campe-
rols haurien anat emergint d’una economia purament 
de subsistència a una economia amb una certa creació 
d’excedent per comercialitzar. Així semblen indicar-
ho l’augment espectacular del nombre de sitges amb 
el domini de Roma, a més de la dispersió dels nuclis 
d’emmagatzematge. Desapareixen els grans centres de 
control d’excedents del període ibèric ple, mentre que 
es troben sitges dins de molts establiments camperols 
d’època republicana (Burch 1996; Prevosti 2005, 
349; Burch i Sagrera 2009).

El nostre estudi de la part de l’ager de Tarraco que 
constitueix l’actual Baix Penedès (Guitart, Palet i Pre-
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Our study of the part of the ager of Tarraco which is 
now Baix Penedès county (Guitart, Palet and Prevosti 
2003; Prevosti in press) concluded that the number of 
scattered rural establishments almost doubled in the 
Republican period, whereas with the arrival of the Em-
pire it was reduced to almost a third. No key moment 
is detected in this abandonment process, but rather a 
progressive, gradual transformation of the population 
system.

With regard to the eastern Cessetania area, J. San-
martí (2008, 162) explains how around 200 BC nu-
merous second-order Iberian settlements were aban-
doned; these included El Vilar in Valls, Sant Miquel in 
Banyeres, the aristocratic citadel of Alorda Park and the 
less important sites of Mas Castellar (Santa Margarida 
i els Monjos) and Els Garràfols (Vallmoll). In contrast, 
other settlements survived, including Adarró, which un-
derwent an urban renewal around 180 BC and did not 
begin to decline until the 1st century BC, finally being 
abandoned in the middle of that century. The scattered 
rural habitats continued until an undetermined time in 
the 1st century BC and many survived after that, having 
been turned into Roman villae.

The study of the ager of Tarraco focusing on the Alt 
Camp undertaken by J. M. Carreté, S. Keay and M. 
Millett (1995) led the authors to the conclusion that no 
major changes in the rural exploitation structure took 
place in the Republican period. Most of the scattered 
rural establishments of the Iberian period survived into 
the Republican era, without any signs of major changes. 
In other words, the Roman population and distribu-
tion scheme did not alter that of the full Iberian pe-
riod. Even the site density of the full Iberian period does 
not appear to have increased in the Republican period. 
They believe that the Roman presence did not stimu-
late production and they detect a density of one site per 
square kilometre. Extrapolating this to the whole ter-
ritory, they calculate that there would have been some 
3,300 rural establishments (they calculated a territorium 
of some 3,300 square kilometres for the city of Tarraco). 
In contrast, the most outstanding characteristic is the 
notable increase in imported pottery from the end of 
the 2nd century BC, especially from Italy, which can be 
found at any site. There is a particularly large number 
of Italic wine amphoras, which cannot be solely related 
to the army, as they are widely distributed throughout 
the western Mediterranean and, therefore, correspond 
to other more complex factors, such as the widespread 
business interests of the Roman Republican landown-
ers, shipowners and traders. They also conclude that the 
communications routes and trading networks that were 
already established in the 5th century BC continued to 
be used throughout the Republican era, as is apparent 
from the fact that Iberian pottery was still used during 
this period. The imports must have reached all points 
of the ager through these networks and there appears 

vosti 2003; Prevosti en premsa) conclou que els esta-
bliments rurals dispersos gairebé es dupliquen en el 
període republicà, mentre que amb l’adveniment de 
l’Imperi es redueixen gairebé a una tercera part. En 
aquest procés d’abandonament no es detecta cap mo-
ment clau, sinó que s’observa un procés progressiu, de 
transformació gradual del sistema de poblament.

J. Sanmartí (2008, 162), per a la zona de la Ces-
setània oriental, explica com pels volts del 200 aC 
s’abandonen nombrosos assentaments ibèrics de se-
gon ordre, com és el cas del Vilar de Valls, Sant Mi-
quel de Banyeres, la ciutadella aristocràtica d’Alorda 
Park o els nuclis de menor importància de Mas Cas-
tellar (Santa Margarida i els Monjos) o els Garràfols 
(Vallmoll). Altres assentaments van perdurar, en can-
vi, com és el cas d’Adarró, on cap al 180 aC es va 
operar una remodelació urbanística, i no va decaure 
fins al segle i aC, per quedar abandonat a la meitat 
d’aquest segle. L’hàbitat dispers, de tipus camperol, 
va continuar fins a un moment indeterminat del segle 
i aC, i encara molts establiments continuaren, trans-
formats en villae romanes.

L’estudi de l’ager de Tarraco emprès per J. M. 
Carreté, S. Keay i M. Millett (1995), centrat a l’Alt 
Camp, va fer arribar aquests autors a la conclusió 
que en època republicana no es produïren canvis 
importants en l’estructura de l’explotació rural. Els 
establiments rurals dispersos d’època ibèrica persis-
teixen majorment en època republicana, sense indici 
de cap canvi important, de manera que el tipus de 
poblament i de distribució roman inalterat respecte 
de l’Ibèric ple. Fins i tot la densitat de jaciments de 
l’Ibèric ple sembla que no s’incrementa en el període 
republicà. Creuen que la presència romana no devia 
estimular la producció. Detecten una densitat d’un 
jaciment per km2, de manera que si extrapolen aques-
ta densitat a tot el territori, calculen que hi hauria 
uns 3.300 establiments rurals (havien calculat un ter-
ritorium d’uns 3.300 km2 per a la ciutat de Tarraco). 
En canvi, la característica més destacada és l’incre-
ment notable de ceràmica importada, especialment 
d’Itàlia, de la darreria del segle ii aC endavant, que 
es troba en qualsevol jaciment. Destaquen especial-
ment les importacions d’àmfores de vi itàlic, que no 
es poden relacionar únicament amb l’exèrcit, ja que 
tenen una àmplia distribució per tot el Mediterrani 
occidental, i doncs obeeixen a altres factors més com-
plexos, com els amplis interessos comercials dels ter- 
ratinents romans republicans, dels naviliers i dels 
mercaders. També conclouen que les vies de comu-
nicació i les xarxes comercials establertes ja en el se-
gle v aC persisteixen en l’etapa republicana, com els 
fan pensar les ceràmiques ibèriques, que es continuen 
usant fins aquest període. A través d’aquestes vies, de-
vien arribar les importacions fins a tots els punts de 
l’ager, sense que els més propers a Tarraco mostrin cap 
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to have been no difference between the places closest 
to Tarraco and those farthest away. This leads them to 
believe that such large amounts were imported that 
they could even have saturated the market. The locally 
produced Greco-Italic and Dressel 1 amphoras show a 
distribution pattern confined to the area of Transect 4, 
in other words, inland. The distribution of Ebusitanian 
amphoras suggests that some goods entered the region 
from the northeast, via El Penedès, rather than through 
Tarraco. The different distribution patterns appear to 
indicate the development of two parallel systems, one 
based on the Roman city of penetration of the imperial 
economy, and the other of a continuity of the indig-
enous traditions, in the interior. In contrast, from 50 
BC, the increase in the varieties of pottery may have 
caused a turn towards the city as a source of supply. 

As a consequence of the continuance of the situation 
of the Iberian rural population during the Republican 
period, S. Keay (2006) believes the wealth of Roman 
Tarragona did not lie in agriculture or commerce, but 
in the huge investment made in it as a provincial capital 
and seat of the concilium provinciae. According to these 
studies, both the Iberian-period population structure 
and the trade routes continued into the Republican pe-
riod without major changes. S. Keay’s ideas (2001, 129) 
are framed within the overall idea of the great change 
that came about between the middle of the 1st century 
BC and the middle of the 1st century AD, when Roman 
cultural patterns were introduced and the ideology of 
the Empire was created; these were expressed in a visual 
language of standardised cultural symbols. Therefore, he 
believes that before that process it is by no means clear 
whether there was a system of Roman values that could 
be perceived and emulated by the indigenous commu-
nities. The Roman system of cultural values would have 
been linked to the Roman concept of the city, which 
was not manifested in the Hispaniae until the middle 
of the 1st century BC (Keay 2001, 130). A fundamental 
factor in this process was the conversion of the peoples 
into autonomous communities through the extension 
of the city-state system, which advanced little during 
the Republic, but which produced a major municipali-
sation of privileged centres from the time of Augustus 
in most of the Iberian Peninsula. This culminated in the 
concession of the ius latii to all the free communities 
under Vespasian.

The first question that comes to mind is whether 
the Capitoline temple of Tarraco dated to around 100 
BC contradicts this hypothesis. Its existence during this 
time leads us to believe that there was an early adop-
tion of the system of Roman cultural values, particularly 
those linked to the concept of the Roman city.

For his part, I. Arrayás (2005) theorises that the uni-
fication of the lower part of Tarraco with the praesidium 
within a single walled enclosure, around the third quar-
ter of the 2nd century BC, also corresponds to a time of 

diferència respecte dels més allunyats, fet que els fa 
pensar que el volum de béns importats fos tan gran 
que produís una saturació del mercat. Les àmfores 
grecoitàliques i Dressel 1 de producció local mostren 
una distribució confinada a la zona del transsecte 4, 
és a dir, a l’interior del país. La distribució de l’àmfora 
ebusitana suggereix que hi havia mercaderies que en-
traven a la regió des del nord-est, via el Penedès, més 
que no pas des de Tarraco. Els patrons de distribució 
diferents els semblen insinuar el desenvolupament de 
dos sistemes paral·lels, un de basat en la ciutat roma-
na, de penetració de l’economia imperial, i l’altre de 
continuïtat de les tradicions indígenes, a l’interior. En 
canvi, a partir del 50 aC, l’increment de varietats de 
ceràmiques podria fer un gir cap al nucli urbà com a 
font d’aprovisionament.

En conseqüència del manteniment de la situació 
del poblament rural ibèric en època republicana, S. 
Keay (2006) pensa que la riquesa de la Tarragona ro-
mana no reposava en l’agricultura, ni en el comerç, 
sinó en la gran inversió de què va ser objecte com a 
capital provincial i seu del concilium provinciae. Se-
gons aquests estudis, tant l’estructura del poblament 
d’època ibèrica com les rutes comercials persisteixen 
en el període republicà, sense canvis importants. Les 
idees de S. Keay (2001, 129) s’emmarquen en la idea 
global del gran canvi que es produeix entre la meitat 
del segle i aC i la meitat del segle i dC, moment de 
la introducció dels esquemes culturals romans, i de la 
creació de la ideologia de l’Imperi, que s’expressa en 
un llenguatge visual de símbols culturals estandardit-
zats. Per tant, creu que abans d’aquest procés no està 
clar que hi hagués un sistema de valors romans que 
les comunitats indígenes poguessin percebre i emu-
lar. El sistema de valors culturals romans devia anar 
lligat al concepte romà de ciutat, que no es manifesta 
a les Hispaniae fins a la meitat del segle i aC (Keay 
2001, 130). Resulta fonamental, en aquest procés, la 
conversió dels pobles en comunitats autònomes a tra-
vés de l’extensió del sistema de la ciutat estat, que va 
avançar poc durant la República, però que va produir 
una municipalització important de centres privilegi-
ats, a partir d’August, a la major part de la Península, 
i que va culminar amb la concessió del ius latii a totes 
les comunitats lliures, sota Vespasià.

La primera qüestió que salta a la vista és que el tem-
ple capitolí de Tarraco, de cap al 100 aC, genera una 
contradicció amb aquest plantejament. La seva presèn-
cia en aquestes dates fa pensar en una adopció precoç 
del sistema de valors culturals romans, i justament dels 
lligats amb el concepte de la ciutat romana.

Per la seva banda, I. Arrayás (2005) planteja que 
la unificació de la ciutat baixa de Tarraco amb el prae- 
sidium, sota un mateix recinte murat, cap al tercer 
quart del segle ii aC, també correspon a un moment 
de gran transformació del territori. Focalitza el procés 
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great transformation in the territory. He focalises the 
process in a change of the forms of agricultural exploi-
tation and the storage of surpluses, which indicate the 
end of the system of accumulation in communal areas, 
which was characteristic of the full Iberian period. They 
were replaced with a type of production segmented 
into small units with silos in each establishment, where 
each producer stored his own product. He sees in this 
change a transformation of the forms and relations of 
production that can only be explained by the establish-
ment of a Roman cadastre. This would have brought 
with it a relocation of the Iberian population with the 
aim of integrating them into the new Roman relations 
of production, breaking with the previous population 
structure and introducing new socio-economic rules 
in a non-violent process. He offers as proof the text of 
Siculus Flaccus (De cond. agr. 119 Th. = 155 La.), which 
indicates that the lands belonging to Rome by right of 
conquest could not only be given to veterans, but also 
to natives, depending on their degree of collaboration. 
I. Arrayás also relates to this a major issue of Kese coin-
age from the second half of the 2nd century BC, which 
had begun to use the Cessetanian pattern, like the rest 
of the Iberian issues in the northeast of the province, 
an indication of the importance of Tarraco in the new 
fiscal and administrative structure of the Citerior. He 
believes that the circulation of a large quantity of coins 
must have corresponded to a major change in the fis-
cal, productive and exchange mechanisms, which can 
only be explained by the establishment of a cadastre. 
This would have facilitated commercial exchanges and 
would have brought the Iberian populations within a 
framework of more monetarised production relations 
and ensured an improved fiscal control.

Arrayás believes that the phenomenon of resettle-
ment continued, and even intensified, in the 1st cen-
tury BC. He considers the earlier productions of Dres-
sel 1 and Greco-Italic wine amphora imitations in the 
Alt Camp as purely of indigenous origin. He believes 
that in the second half of the 1st century BC, the proc-
ess of reorganising the Iberian territories came to an 
end, so that with the coming of the Principality we can 
consider them to have been Romanised. Thus, Augus-
tus was able to organise them from the administrative 
point of view, to found new towns and to begin the 
process of judicial recognition and articulation of the 
pre-existing population centres. He sees the Caesarean 
and Augustan periods of Tarraco as of prime impor-
tance, due to the acquisition of the statute of colonia 
that consecrated it as a Roman civitas, with a notable 
development and embellishment of the urban area. He 
considers, therefore, that the urban expansion grew out 
of the old indigenous sector and that the major reduc-
tion in late-Iberian rural establishments in the second 
half of the 1st century BC can be explained by the new 
production trends. The new crops, especially wine, did 

en un canvi de les formes d’explotació agrària i d’em-
magatzematge dels excedents, que indiquen la desapa-
rició del sistema d’acumulació en àrees comunitàries, 
característic de l’Ibèric ple, davant del domini d’un ti-
pus de producció fraccionada en petites unitats, amb 
sitges a cada establiment, on cada productor emma-
gatzemava el seu producte. Veu en aquest canvi una 
transformació de les formes i relacions de producció, 
que sols es pot explicar per l’establiment d’un cadas-
tre romà. Aquest respondria a un reassentament de la 
població ibèrica, amb la finalitat de promoure la seva 
integració en les noves relacions de producció roma-
nes, tot trencant l’estructura del poblament anterior i 
implantant unes pautes socioeconòmiques noves, en 
un procés sense violència. Addueix el text de Sícul 
Flac (De cond. agr. 119 Th. = 155 La.) que indica que 
les terres que pertanyien a Roma per dret de conques-
ta no sols es podien donar a veterans, sinó també a in-
dígenes, segons el seu grau de col·laboració. També hi 
relaciona una potent emissió de monedes de Kese, de 
la segona meitat del segle ii aC, que comença a utilit-
zar el patró cessetà, com la resta d’emissions ibèriques 
del nord-est de la província, indici de la importància 
de Tarraco en la nova estructura fiscal i administra- 
tiva de la Citerior. Creu que la posada en circulació de 
gran quantitat de moneda ha de respondre a un canvi 
important dels mecanismes fiscals, productius i d’in-
tercanvi, que sols es poden explicar per l’establiment 
d’un cadastre, que hauria facilitat els intercanvis co-
mercials i hauria introduït les poblacions ibèriques en 
un marc de relacions de producció més monetitzat, i 
que asseguraria un control fiscal més elaborat.

Arrayás considera que el fenomen del reassenta-
ment va continuar i fins es va intensificar en el segle i 
aC. Considera les produccions antigues d’imitacions 
d’àmfores vinateres itàliques, Dressel 1 i grecoitàlica, 
a l’Alt Camp, com de netes arrels indígenes. Creu que 
en la segona meitat del segle i aC s’acaba el procés de 
reorganització dels territoris ibèrics, de manera que 
amb l’adveniment del Principat ja es poden considerar 
romanitzats. Així doncs, August va poder-los reorga-
nitzar des del punt de vista administratiu, va fer noves 
fundacions i va iniciar el procés de reconeixement i ver-
tebració jurídica dels nuclis preexistents. Veu l’època 
cesariana i augustiana de Tarraco com un període cab-
dal, a causa de l’adquisició de l’estatut de colònia que 
la va consagrar com a civitas romana, i amb un des- 
envolupament i embelliment del nucli urbà notable. 
Considera, doncs, el creixement urbà, de forma ascen-
dent, des de l’antic sector indígena. I que la impor-
tant desaparició d’establiments rurals de l’Ibèric final, 
en la segona meitat del segle i aC, s’ha d’explicar per 
les noves tendències productives. Els nous cultius, es-
pecialment el vi, no van eliminar els tradicionals, per 
bé que van marginar els establiments anteriors més 
especialitzats. Entre la meitat del segle i aC i l’inici del 
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not wipe out the traditional crops, although they did 
marginalise them to previous, more specialised estab-
lishments. Between the middle of the 1st century BC 
and the beginning of the 1st century AD, he judges the 
proliferation of potteries making wine amphoras and 
new rural settlements, some of which he believes can 
be considered as of the villa type, as clear indicators of 
the development of wine production and the intro-
duction of the “villa system”, in which natives played 
a leading role.

The ager of Tarraco merits a more thorough re-ex-
amination, with greater precision in the archaeological 
datings and from the point of view of landscape archae-
ology; in other words, with a more global and systemic 
focus, in order to ascertain whether this persistence of 
the Iberian-period situation in the Republican era can 
really be confirmed. We need to see whether the popu-
lation structure, agrarian economy and trade routes sur-
vived, as the studies of J. M. Carreté, S. Keay and M. 
Millett (1995) appear to show, or whether the scattered 
rural population increased in the Republican period 
and there was a major change in the time of Caesar, 
as we have seen in other parts of Cessetania, such as 
Baix Penedès county (Guitart, Palet and Prevosti 2003; 
Prevosti in press). J. López (2006b, 100) also affirms 
that around the end of the 2nd century or the beginning 
of the 1st century BC, a large number of small rural 
establishments grew up. Following a review of the finds, 
he considers that many of the Late Republican settle-
ments or farms identified by J. M. Carreté, S. Keay and 
M. Millett (1995) as of Iberian origin have to be attrib-
uted to an initial chronology of around the end of the 
2nd century BC. 

Moving towards a greater degree of chronological 
precision, we are also interested in verifying whether a 
major change can be detected in the rural population 
coinciding with the unification of the city in around 
130 BC (Arrayás 2005). I. Arrayás, J. Guitart, J. M. 
Palet and M. Prevosti all agree that a major change 
can be detected in the region towards the end of the 
2nd century BC; this was especially accentuated at the 
turn of the 2nd to the 1st century in the scattered rural 
population, which became very dense, and coincided 
with the foundation of the Roman Republican towns 
of the Catalan area. It is interesting to observe how the 
difference between these authors is in their interpreta-
tion. That of I. Arrayás is coherent and cannot there-
fore be ruled out. What is placed in doubt, therefore, 
is whether the process of introducing Roman organisa-
tional schemes in the first Republican towns detected 
in the Catalan area between the last quarter of the 2nd 
century BC and the end of the Republic corresponds 
to a resettling of natives with cadastres introduced 
by the Roman authorities, with the aim of bringing 
the local population within the Roman structures, or 
whether it was a less-managed process involving Ro-

segle i, jutja la proliferació de terrisseries d’àmfores 
vinícoles i nous assentaments rurals, alguns dels quals 
creu que es poden considerar del tipus vil·la, com a 
clars indicadors del desenvolupament de la producció 
de vi i de la implantació del «sistema de la vil·la», tot 
protagonitzat pels indígenes.

L’ager de Tarraco mereix tornar a ser examinat amb 
més minuciositat i precisió en les datacions arqueolò-
giques, i sota la perspectiva dels estudis de paisatge, 
és a dir, amb un enfocament més global i sistèmic, 
per tal de comprovar si realment es confirma aquesta 
persistència de la situació d’època ibèrica en època re-
publicana, si l’estructura del poblament, l’economia 
agrària i les rutes comercials perviuen, com sembla 
deduir-se dels estudis de J. M. Carreté, S. Keay i M. 
Millett (1995), o si el poblament rural dispers s’in-
crementa en època republicana i es detecta un canvi 
important del poblament en època cesariana, com es 
comprova en altres punts de la Cessetània com el Baix 
Penedès (Guitart, Palet i Prevosti 2003; Prevosti en 
premsa). J. López (2006b, 100) també afirma que cap 
a la fi del segle ii aC o principis de l’i aC apareix una 
gran quantitat de petits establiments rurals, i consi-
dera que en molts dels assentaments o granges tardo-
republicans identificats per J. M. Carreté, S. Keay i 
M. Millett (1995) com d’origen ibèric, després d’una 
revisió del material, s’ha d’atribuir una cronologia ini-
cial de cap a la fi del segle ii aC.

Anant a un grau de més precisió cronològica, tam-
bé interessa comprovar si es detecta un canvi impor-
tant en el poblament rural, coincident amb la unifica-
ció de la ciutat cap al 130 aC (Arrayás 2005). Tant I. 
Arrayás com J. Guitart, J. M. Palet i M. Prevosti estan 
d’acord que es detecta un canvi important a la regió, 
cap a la fi del segle ii aC, especialment accentuat en 
el tomb de segle ii a i en el poblament rural dispers, 
que es fa molt dens, i que resulta coincident amb la 
fundació de les ciutats romanes republicanes de l’àrea 
catalana. És interessant observar com la diferència en-
tre aquests autors està en la interpretació. La que en fa 
I. Arrayás resulta coherent i per tant no és descartable. 
Allò que es posa en qüestió és, doncs, si el procés d’in-
troducció dels esquemes romans d’organització de les 
primeres ciutats republicanes que es detecten a l’àrea 
catalana entre el darrer quart del segle ii aC i la fi de 
la República respon a un procés de reassentament dels 
indígenes amb cadastres, promogut per les autoritats 
romanes, amb el fi de fer entrar la població local dins 
de les estructures romanes, o bé es tracta d’un procés 
menys dirigit, protagonitzat per immigrants romans 
i itàlics, i per compradors de terres que actuen des 
d’Itàlia, que van anar tenint interessos a la regió i van 
anar provocant l’adopció de les formes productives i 
socials romanes. Ara bé, la proposta d’aquest projecte 
és afinar millor en l’estudi dels jaciments i del pai-
satge, i especialment en les datacions arqueològiques, 
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man and Italic immigrants and land purchasers who 
operated out of Italy, acquiring interests in the region 
and encouraging the adoption of Roman productive 
and social forms. The proposal of this project is to re-
fine the study of the archaeological sites and the land-
scape, paying particular attention to the archaeological 
datings, in order to reach more decisive conclusions on 
this question.

Another much disputed subject revolves around 
the introduction of the villa system,72 the dynamic 
of which we wish to study for the ager of Tarraco. As 
stated elsewhere (Prevosti 2005, 378), we have to take 
into account that the oldest phases of some of the vil-
las in the Catalan area (those of Mas d’en Gras in Vila-
seca, La Clota in Creixell, El Moro in Torredembarra, 
El Vilarenc in Calafell, Can Martí in Samalús, Can 
Massot in Montmeló, Can Rossell in Llinars del Val-
lès, Can Malla in Palou (Granollers), Els Tolegassos 
and L’Olivet d’en Pujol in Viladamat and Mas Gusó 
in Bellcaire d’Empordà) are all of the 1st century BC, 
of the Italic type and, as R. Járrega (2000) points out, 
they are located along the route that leads from Gaul 
to Cadiz. Perhaps we can add others (although with 
the fragmentary knowledge we have, the data are still 
insubstantial), such as the Castle of Cubelles, Cal 
Ros de les Cabres in Masnou, the early phase of Els 
Ametllers in Tossa de Mar and El Pla de l’Horta in Sar-
rià de Dalt. Thus, we have to conclude that the major 
population changes which took place in the north-
east of the Citerior province during the Republican 
period, the introduction of new systems of exploiting 
the countryside, and the first organisations within the 
system of the Roman city, which took place towards 
the end of the 2nd century and at the beginning of 
the 1st century BC, are clear indications of an initial 
Romanisation. This signifies a major advance towards 
the adoption of Roman agrarian economy and coun-
tryside organisational patterns.

It appears, therefore, that the organisation of the 
territory and its exploitation using Roman economic 
systems, and consequently the introduction of Roman 
agriculture, was introduced gradually from the turn 
of the 2nd to the 1st century BC. This came together 
with urbanism and immigration, often tagging along 
behind the army, and with regional differences. As I 
have already pointed out elsewhere (Prevosti 1995, 
253), although in the 1st century BC villa-type estab-
lishments had not become generalised, from the mo-
ment we confirm the mass production and marketing 
of wine in the Mediterranean market of the time, we 
have to consider that the productive system was decid-
edly that of the villa. A. Ros (2004) shares this opin-
ion; he speaks of protovillas in the 1st century BC and 

72. Prevosti 1995, 252-253; Olesti 1995; 1997; Sanmartí 1998; 
Járrega 2000; Ros 2004; Prevosti and Guitart 2005; Prevosti 2005.

per tal de poder arribar a conclusions més determi-
nants sobre aquesta problemàtica.

Un altre tema que genera discussió gira entorn de 
la introducció del sistema de la vil·la,72 del qual en 
volem estudiar la dinàmica en l’ager de Tarraco. Cal 
considerar, com exposava en un altre lloc (Prevosti 
2005, 378), que les fases més antigues d’algunes vil·les 
de l’àrea catalana (les de Mas d’en Gras a Vila-seca, 
la Clota a Creixell, el Moro a Torredembarra, el Vila-
renc de Calafell, Can Martí a Samalús, Can Massot a 
Montmeló, Can Rossell a Llinars del Vallès, Can Ma-
lla a Palou (Granollers), els Tolegassos i l’Olivet d’en 
Pujol a Viladamat i Mas Gusó a Bellcaire d’Empordà) 
són totes elles republicanes, de caràcter itàlic i, com 
observa R. Járrega (2000), situades al llarg de la gran 
ruta que menava de les Gàl·lies fins a Cadis. Potser 
se n’hi podrien afegir d’altres, per bé que pel coneixe-
ment tan fragmentari que en tenim encara són dades 
febles, com el castell de Cubelles, Cal Ros de les Ca-
bres al Masnou, la fase antiga dels Ametllers a Tossa de 
Mar i el Pla de l’Horta a Sarrià de Dalt. Així doncs, cal 
concloure que els grans canvis de poblament operats 
al nord-est de la província Citerior, en l’etapa repu-
blicana, la introducció de sistemes nous d’explotació 
del camp, així com les primeres organitzacions dins del 
sistema de la ciutat romana, que es produí cap a la fi 
del segle ii aC i l’inici de l’i aC, són indicadors clars 
d’una romanització primerenca, que significa un gran 
pas endavant cap a l’adopció dels esquemes romans 
d’economia agrària i d’organització del país.

Sembla, doncs, que l’organització del territori i 
l’explotació a través dels sistemes econòmics romans, 
i per tant la introducció de l’agricultura romana, arri-
bà gradualment, a partir del tomb del segle ii a l’i aC, 
de la mà de l’urbanisme i de la immigració, sovint a 
remolc de l’exèrcit, i amb diferències regionals. Com 
ja deia en un altre lloc (Prevosti 1995, 253), tot i que 
en el segle i aC no s’hagin generalitzat els establiments 
tipus vil·la, a partir del moment que es comprova la 
producció i comercialització massiva de vi en el mer-
cat mediterrani de l’època, hem de pensar que el sis-
tema productiu ja era decididament el sistema de la 
vil·la. De la mateixa opinió és A. Ros (2004), qui par-
la de protovil·les, en el segle i aC, i entén que allò que 
és més important és la seva integració dins del sistema 
econòmic i social del món romà, fenomen que ja és 
palès en el camp català del segle i aC.73 Aquest autor 

72. Prevosti 1995, 252-253; Olesti 1995; 1997; Sanmartí 
1998; Járrega 2000; Ros 2004; Prevosti i Guitart 2005; Prevosti 
2005.

73. Al·ludeix al concepte d’A. L. F. Rivet (1969) que la vil·la és 
una unitat de producció agrària integrada en el sistema econòmic i 
social del món romà, i al de J. Percival (1976, 13), que la considera 
un fenomen econòmic i social. Justament es tracta de dues citaci-
ons utilitzades també per mi, amb el mateix raonament (Prevosti 
1981b, 24-25).
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understands that the most important factor is their 
integration into the economic and social system of 
the Roman world, a phenomenon that can be clearly 
seen in the Catalan countryside from the 1st century 
BC.73 This author states that “The native peoples were 
not capable of creating such a specialised exploitation 
system as the villa without the intervention of the Ro-
mans. For this reason, the villa would have appeared 
at the same time as the Italics or the Romans arrived 
on the Iberian Peninsula”. We have here, therefore, an 
opinion that coincides to a certain extent with that of 
O. Olesti (1997) and I. Arrayás (2005), who believe, 
this information notwithstanding, that there were 
no villas until the time of Augustus, who introduced 
them with the social and juridical transformations of 
the civitates in the Catalan area. 

However, the controversy lies in the interpretation 
of the Italic-type establishments of the 1st century BC, 
as well as of the socioeconomic process that accompa-
nied them. In this respect, we have particularly good 
knowledge of the subject of the wine business, which 
the authors (M. Prevosti and A. Ros) interpret as already 
within the Roman system, and therefore that of the villa. 
Others (O. Olesti and I. Arrayás), however, believe that 
it evolved within the indigenous world, which had been 
obliged to re-establish itself and integrate into the new 
productive and social patterns imposed by Rome. Ac-
cording to O. Olesti, therefore, the villas evolved from 
the indigenous settlements that arose from the resettle-
ment of the Iberian population carried out through Late 
Roman Republican cadastres. Some of these establish-
ments would become villae74 in the Augustan period. 
For his part, V. Revilla (Revilla and Miret 1995; Revilla 

73. He alludes to A. L. F. Rivet’s concept (1969) that the villa 
was an agricultural production unit integrated into the Roman 
economic and social system, as well as to that of J. Percival (1976, 
13), who considers it an economic and social phenomenon. To 
be exact, there are two quotations, which I also use with the same 
reasoning (Prevosti 1981b, 24-25).

74. I. Arrayás (2005, 192-193) points out that: “[…] we 
should take more care with our use of the term ‘villa’, which has 
frequently been applied to any archaeological site where Roman 
finds have been made, and distance ourselves from the traditional 
position that defends the application of the ‘villa system’ in His-
pania from the 2nd century BC, based only on an assumed mim-
icry of the case of central Italy, where it was in fact the dominant 
system. I believe that it is true that in many publications, and even 
in the IPAC, there is an abundant and indiscriminate use of the 
term villa for any Roman rural establishment, although they are 
often works written by archaeologists who are not specialists in the 
subject and who have not made a profound theoretical proposal. 
In contrast, we can observe that archaeologists who have studied 
the subject take particular care in applying the term, which, in any 
case, we have to bear in mind has undergone an evolution in its 
use within the tradition of archaeological studies, as Prevosti and 
Guitart (2005) explain. On the other hand, I do not know the 
referred to traditional consideration that defends the application 
of the ‘villa system’ in Hispania from the 2nd century BC”.

afirma que «Des del món indígena no es pot crear 
una explotació tan especialitzada com la vil·la sense 
la intervenció del món romà. És per això que el feno-
men de l’aparició de la vil·la serà paral·lel a l’arribada 
de població itàlica o romana a la Península». Heus 
aquí, doncs, una opinió que en certa mesura coinci-
deix amb la que sostenen O. Olesti (1997) i I. Arrayás 
(2005), que creuen, això no obstant, que no hi ha 
vil·les fins a l’època d’August, que s’introdueixen amb 
les transformacions socials i jurídiques de les civitates 
de l’àrea catalana.

Ara bé, la controvèrsia resideix en la interpretació 
dels establiments de caire itàlic del segle i aC, així 
com del procés socioeconòmic que els acompanya, del 
qual coneixem especialment el tema del negoci del vi, 
que uns autors (M. Prevosti, A. Ros) interpreten com 
ja dins del sistema romà i per tant del sistema de la vil-
la, mentre que d’altres (O. Olesti i I. Arrayás) creuen 
que es tracta d’una evolució dins del món indígena, 
que s’havia vist obligat a reassentar-se i a integrar-se 
en les noves formes productives i socials imposades 
per Roma. Segons O. Olesti, doncs, les vil·les evolu-
cionen a partir dels assentaments de filiació indígena, 
que van sorgir amb els reassentaments de la població 
ibèrica, que es van fer mitjançant cadastres romans 
tardorepublicans. Alguns d’aquests establiments, en 
època d’August s’anirien transformant en villae.74 Per 
la seva banda, V. Revilla (Revilla i Miret 1995; Revilla 
2004, 190) es manifesta contra la introducció de les 
vil·les a partir de l’inici del segle i aC a l’àmbit català, 
dins d’una reflexió simplista del tema,75 en què es fa 
ressò de les limitacions interpretatives que ofereixen 
aquests jaciments, atesa la precarietat de la majoria 
d’excavacions, i també proposa una interpretació que 
no estigui basada únicament en les característiques 
arquitectòniques. De fet, això és el que pretenen tots 
els autors.

74. I. Arrayás (2005, 192-193) apunta: «[…] debemos ser muy 
prudentes en la utilización del término ‘villa’, que ha sido aplicado 
frecuentemente a cualquier yacimiento donde se han encontrado 
materiales romanos, y huir de la tradicional consideración que de-
fiende la aplicación del ‘sistema de la villa’ en Hispania desde el s. ii 
a.C., basándose tan sólo en un supuesto mimetismo con el caso de 
Italia central, donde sí era el sistema dominante». Penso que és cert 
que en moltes publicacions, i fins en l’IPAC, abunda la utilització 
indiscriminada del terme vil·la per a qualsevol establiment rural 
de caràcter romà, per bé que sovint es tracta de treballs realitzats 
per arqueòlegs no especialistes en el tema, que no n’han fet un 
plantejament teòric profund. En canvi, entre els arqueòlegs que 
han estudiat el tema, s’observa una cura important en l’aplicació 
del terme, que de totes formes cal tenir present que ha tingut una 
evolució en el seu ús, dins de la tradició dels estudis arqueològics, 
com s’explica a Prevosti i Guitart (2005). En canvi, no conec l’es-
mentada «tradicional consideración que defiende la aplicación del 
‘sistema de la villa’ en Hispania desde el s. ii a.C.».

75. Redueix el tema a l’existència o no de vil·les romanes i no 
es planteja la introducció del «sistema de la vil·la». 
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2004, 190) comes out against the introduction of villas 
from the beginning of the 1st century BC in the Catalan 
area, as part of a simplistic reflection on the subject75 
in which he mentions the interpretative limitations of 
these sites, given the precariousness of the majority of 
excavations. He also proposes an interpretation that is 
not solely based on the architectural characteristics. In 
fact, this is the objective of all the authors.

Therefore, given the presence of Republican-period 
Italic-type establishments in the Tarraco countryside, it 
is of interest to study the dynamic and particularities of 
the villa system there. If we can learn something about 
its agricultural production, the economic framework in 
which it developed and who the owners were, as well 
as ascertaining more precise chronologies, these will be 
important subjects to deal with here.

The Early Roman Period

With the arrival of Augustus and the beginning of 
the Empire, Hispania Citerior, as an Augustan province, 
came under the governorship of a legatus Augustusi pro-
praetore resident in Tarraco. During the years 26-25 BC, 
the city became Augustus’ residence, where he received 
delegations from all over the Roman world and even 
from as far afield as India. It was to all intents and pur-
poses the centre of the Empire. According to G. Alföldy 
(2006, 8), Tarraco maintained its high status and in-
fluence in subsequent periods. Pomponius Mela (2.90) 
provides us with evidence of this when he describes it as 
the most opulent of the towns situated on this coast.76 
The monumentalisation of the city started in the time 
of Augustus. The theatre was built, the forum of the 
colonia was doubled in size, the immense provincial fo-
rum was built with the temple of Augustus on its sum-
mit, and the residential area of the city was expanded 
towards the suburbs (fig. 2). The circus was laid out 
under Domitian and then the amphitheatre was built at 
the beginning of the 2nd century.

The governor of the province had the rank of con-
sul and he resided in the praetorium consulare, as the 
inscription RIT 3477 tells us. The financial administra-
tion of the province was in the hands of the procurator 
Augusti, who was in charge of the taxes imposed on the 
communities. There were other employees who worked 
in the provincial government and especially the admin-
istration of justice; they were high-level civil servants 

75. It reduces the subject to whether Roman villas existed or 
not and does not broach the question of the introduction of the 
“villa system”. 

76. “Tarraco urbs est in his oris maritimarum opulentissima”.
77. J. Ruiz de Arbulo (2007) believes that the inscription RIT 

34, which mentions the genius praetorii consularis, refers to the 
whole of the provincial forum complex and not the governor’s pal-
ace, the legatus Augusti propraetore.

Així doncs, davant de la presència d’alguns establi-
ments de caire itàlic, d’època republicana, en el camp 
de Tarraco, resulta interessant estudiar-hi la dinàmi-
ca del sistema de la vil·la i les particularitats que s’hi 
dibuixen. Si podem saber alguna cosa sobre la seva 
producció agropecuària, sobre el marc econòmic en 
què es desenvolupen i sobre qui en són els propietaris, 
i si podem precisar millor les cronologies, són temes 
importants per plantejar-se en aquest espai.

L’alt Imperi

Amb l’adveniment d’August i l’inici de l’Imperi, la 
Hispania Citerior va passar, com a província d’August, 
a ser governada per un legatus Augusti propraetore, re-
sident a Tarraco. Durant els anys 26-25 aC, la ciutat 
es va convertir en la residència d’August, des d’on va 
rebre delegacions de tot el món romà i fins i tot de 
l’Índia, i per tant va fer les funcions de centre de l’Im-
peri. Tarraco va conservar, segons G. Alföldy (2006, 
8), una alta categoria i influència, en èpoques poste-
riors. En dóna testimoni Pomponi Mela (2.90), que 
la qualifica de la més opulenta de les ciutats situades 
en aquesta costa.76 A partir d’August comença la mo-
numentalització de la ciutat, es construeix el teatre, 
el fòrum de la colònia es dobla, es construeix l’im- 
mens fòrum provincial, amb el temple d’August al seu 
cim, i l’àrea residencial de la ciutat es va expansionant 
cap als suburbis (fig. 2). Sota Domicià es construirà el 
circ, i l’amfiteatre s’aixecarà a principis del segle ii.

El governador de la província tenia rang consular 
i residia al praetorium consulare, com indica la ins-
cripció RIT 34.77 L’administració econòmica de la 
província estava en mans del procurator Augusti, que 
tenia cura dels impostos de les comunitats. També hi 
havia altres empleats que atenien l’administració pro-
vincial i especialment l’administració de la justícia, 
que eren alts funcionaris, pertanyents a l’exèrcit. Al-
tres eren esclaus i lliberts de l’emperador, i actuaven 
com a oficials del tabularium (els arxius centrals de la 
província), de la seva arca (la caixa de la província) i 
de les oficines de cobrament dels impostos especials 
que es pagaven pels testaments i per la manumissió 
d’esclaus (Alföldy 2006, 8-9).

A Tarraco es va erigir el primer altar dedicat a Au-
gust, divinitzat en vida, el 14 aC.78 Es devia aixecar 

76. «Tarraco urbs est in his oris maritimarum opulentissima».
77. J. Ruiz de Arbulo (2007) pensa que la inscripció RIT 34, 

que esmenta el genius praetorii consularis, fa referència a la totalitat 
del conjunt foral provincial i no al palau del governador, el legatus 
augusti propraetore.

78. Quint. Inst. 6.3.77: «I August, als habitants de Tarragona 
que li anunciaren que havia nascut una palmera en el seu altar: “És 
clar”, els digué, “que vosaltres l’enceneu sovint.”» (traducció de J. 
Pérez Durà, col·lecció Bernat Metge).
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Figura 2. Planta de Tarraco entre l’època d’August i la fi del regnat de Neró, segons Macias, Fiz et al. 2007.
Figure 2. Plan of Tarraco between the Augustan period and the end of Nero’s reign, according to Macias, Fiz et al. 2007.
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and belonged to the army. Others were the emperor’s 
slaves and freedmen, who worked as officials of the 
tabularium (the central archives of the province), the 
arca (provincial treasury) and the offices for collecting 
the special taxes paid for wills and the manumission of 
slaves (Alföldy 2006, 8-9).

The first altar dedicated to Augustus, who was dei-
fied in life, was erected in 14 BC in Tarraco.78 It would 
have been in the square of the forum of the colonia, 
according to J. Ruiz de Arbulo (2007, 28). It was at 
this time that a second forum square was added to the 
one built in the Republican period. It was here that 
the Capitoline temple we referred to above was built. 
This second square, which is considered to have been 
a forum adiectum,79 was porticoed and contained the 
basilica at the northern end. On the basis of its deco-
ration, it is dated to around the end of the Augustan 
period (Pensabene 1996). At the southern end of the 
square there was an important architectural infrastruc-
ture supporting the terrace that overcame the height 
difference with the port. It consisted of a cryptopor-
tico that supported a portico, below which there was 
a series of tabernae that opened onto a lower square 
(Mar and Roca 1998; Macias 2000a; Macias and Díaz 
2000; Ruiz de Arbulo 2007). The area of the basilica 
was decorated with sculptures of members of the Julio-
Claudian dynasty, presided over by an Augustus velato 
capite;80 there was probably also an altar dedicated to 
Augustus in the square.

In addition to the twin-squared forum of the co-
lonia in the lower part of the city that we have just 
described, in the Imperial period a huge architectural 
and urban project was undertaken to build a provin-
cial forum spread over three terraces in the upper part 
of the city. Tacitus (Ann. I, 78) explains how, in the 
year 15, a delegation of Hispanics asked the emperor 
Tiberius for permission to build a temple to Augustus 
in Tarraco. It was the first imperial cult temple to be 
built and served as an example for all the other prov-
inces (Alföldy 2002); it was even reproduced on the 
coins minted in the city during the reign of Tiberius. 
G. Alföldy (2006, 9) identifies it with the temple built 
on the site of the present-day cathedral, in the middle 
of the great square that made up the upper terrace, a 
place where a series of pedestals with inscriptions to 
various emperors has been found, confirmation that it 
was used for emperor worship. 

Recent geophysical surveys carried out in the ca-
thedral subsoil have identified a series of structures in-
terpreted as the foundations of the temple (Casas et al. 

78. Quint. Inst. 6.33.77: “The Tarraconenses announced to 
Augustus that a palm tree had grown on the altar dedicated to him. 
He replied that in that case they didn’t use much”.

79. Ruiz de Arbulo, Vivó and Mar 2006, 413.
80. Koppel 1985, 44-74.

a la plaça del fòrum colonial, com suposa J. Ruiz de 
Arbulo (2007, 28). En aquesta època, es devia afegir 
una segona plaça forense a la que ja existia d’època 
republicana, on s’alçava el capitoli, com hem vist més 
amunt. Aquesta segona plaça, que s’ha considerat un 
forum adiectum,79 era porticada, i contenia la basílica 
a l’extrem nord. Aquesta es data cap a finals d’època 
augustiana, en funció de la seva decoració (Pensabene 
1996). A l’extrem sud de la plaça hi havia una in-
fraestructura constructiva important, que sostenia la 
terrassa, per salvar el desnivell sobre l’àrea portuària, 
consistent en un criptopòrtic sobre el qual recolza un 
pòrtic i sota el qual s’obren una bateria de tabernae 
cap a una plaça inferior (Mar i Roca 1998; Macias 
2000a; Macias i Díaz 2000; Ruiz de Arbulo 2007). 
L’àrea de la basílica estava decorada amb escultures de 
la dinastia julioclàudia, presidides per un Augustus ve-
lato capite,80 i en l’espai de la plaça segurament també 
hi havia l’altar dedicat a August.

A més del fòrum colonial, de plaça doble, ubicat a 
la part baixa de la ciutat, que acabem de descriure, es 
va erigir en època imperial una immensa obra arqui-
tectònica i urbanística dedicada al fòrum provincial, 
en la part alta de la ciutat, distribuïda en tres ter-
rasses. Tàcit (Ann. i, 78) explica com, l’any 15, una 
delegació d’hispans va demanar a l’emperador Tiberi 
permís per construir un temple a August a Tarraco. 
Va ser el primer temple de culte imperial, el qual va 
servir d’exemple a totes les altres províncies (Alföldy 
2002) i fins es va reproduir en les monedes encunya-
des a la ciutat en època de Tiberi. G. Alföldy (2006, 
9) l’identifica amb el temple que es va construir on 
avui s’aixeca la catedral, en el centre de la gran pla-
ça que constituïa la terrassa alta, lloc on s’han trobat 
una sèrie de pedestals amb inscripcions a diversos 
emperadors, que donen fe de la seva funció de culte 
imperial.

Darrerament s’ha fet una campanya de prospec- 
cions geofísiques al subsòl de la catedral i s’hi han 
identificat una sèrie d’estructures que s’interpreten 
com els fonaments del temple (Casas et al. 2009; 
Macias, Menchon et al. 2007). S’han recuperat prou 
elements d’aquest recinte sacre per comprovar que, en 
un primer moment, la iconografia de la seva decora-
ció estava inspirada en el forum Augustum, amb idèn-
tics clipeus amb caps de Júpiter Ammó i Meduses, 
per bé que el recinte va sofrir una refacció en època 
flàvia, que hauria seguit un programa decoratiu que 
va prendre el model del Forum Pacis de Roma (Mar 
1993; Pensabene i Mar 2004) (fig. 3). Al voltant del 
temple d’època flàvia, hi havia una plaça porticada 
(de 132 x 156 m), amb exedres semicirculars i rectan-
gulars, i amb grans finestres a la paret de tancament, 

79. Ruiz de Arbulo, Vivó i Mar 2006, 413.
80. Koppel 1985, 44-74.
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2009; Macias, Menchon et al. 2007). Enough finds have 
been made in the sacred area to show initially that its 
decorative iconography was inspired by the forum Au-
gustum, with identical clipei depicting the heads of Ju-
piter Ammon and Medusas, although the building was 
remodelled in the Flavian period and the model for the 
decorative programme would have been the Forum Pa-
cis in Rome (Mar 1993; Pensabene and Mar 2004) (fig. 
3). Surrounding the Flavian period temple there was a 
porticoed square (132 x 156 m) with semicircular and 
rectangular exedras and large windows in the enclosure 

que es conserva en el claustre de la catedral. J. Ruiz 
de Arbulo (2007, 41-46) ha identificat les proves que 
indiquen que aquest mur de tancament, actualment 
integrat en el claustre i en la paret del refectori de la 
catedral medieval de Tarragona, podria haver fet la 
funció de tabularium provinciae Hispaniae citerioris. 
El recinte sacre va incloure una gran aula cerimoni-
al, una nova aedes, centrada sobre el pòrtic posterior, 
que J. Ruiz de Arbulo (2007, 46-51) interpreta com 
una possible sala de reunió del concilium provinciae 
Hispaniae citerioris, i que també devia poder assumir 
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Figura 3. Planta de Tarraco entre la dinastia flàvia i la dinastia antonina, segons Macias, Fiz et al. 2007.
Figure 3. Plan of Tarraco between the Flavian and Antonine dynasties, according to Macias, Fiz et al. 2007.
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wall; this has been preserved in the cathedral cloister. J. 
Ruiz de Arbulo (2007, 41-46) has identified evidence 
indicating that this enclosing wall, which is now part of 
the mediaeval cloister and refectory wall of the cathedral 
of Tarragona, may have served as the tabularium provin-
ciae Hispaniae citerioris. The sacred area included a large 
ceremonial hall, a new aedes centred over the rear por-
tico, which J. Ruiz de Arbulo (2007, 46-51) interprets 
as a possible meeting room for the concilium provinciae 
Hispaniae citerioris and may also have taken on the judi-
cial function of the provincial governor’s tribunal.81

On the following terrace there was a second, larger 
square (320 x 170 m). The inscriptions call it the fo-
rum and it was dedicated to the self-representation of 
the elites of Hispania Citerior. It would have contained 
the statues of the flamines, the priests of the provincial 
imperial cult. According to G. Alföldy (1973; 2006), 
this is where the provincial assembly met with the repre-
sentatives of the various communities. These meetings 
were called the concilium provinciae Hispaniae citerioris; 
they were constituted through the will of society itself 
and enjoyed great prestige.82 The chairman was the 
provincial flamen, the flamen Romae, Divorum et Augus-
torum provinciae Hispaniae citerioris, while his wife re-
ceived the title of flaminica. The flamines came from the 
elites of the most important communities, often from 
the capital itself. As an example of the wealth of these 
persons, G. Alföldy (2006, 10) cites the flamen who, at 
the beginning of the 2nd century, paid for the construc-
tion of the Tarragona amphitheatre.

The circus was built on a third terrace adjoining the 
provincial forum in the time of the emperor Domitian. 
This area had possibly been an empty space between 
the upper part of the provincial forum and the lower 
part of the city, where the colonia was located. The Via 
Augusta passed through this unoccupied area where, in 
a previous period, there had been a figlina. Placed in a 
transversal position, the circus divided the city in two. 
The building was 325 m long by 115 m wide and cov-
ered an area of 4 hectares (Dupré et al. 1988; Macias, 
Fiz et al. 2007).

Thus, between the time of Tiberius and the Flavian 
emperors, the monumental complex of the upper part 
of Tarragona was built. Surrounded by walls that fol-
lowed the same orientation as the Republican urban 
walls (Macias, Fiz et al. 2007), it was dominated by an 
acropolis on which the imperial cult temple stood. A 
second terrace was dedicated to the provincial forum 

81. In contrast, J. Ruiz de Arbulo (2007) believes that Tar-
raco would not have had a governor’s palace or praetorium consu-
laris. Despite the mention in the Tarragona inscription RIT 34 of 
a genius praetorii consularis in the period of Septimius Severus or 
Caracalla, he believes that this refers to the whole of the provincial 
forum complex.

82. G. Alföldy (1973; 1975) notes that inscriptions referring 
to provincial flamines in Tarraco start from the Flavian period.

la funció judicial, com a tribunal del governador pro-
vincial.81

En la següent terrassa hi havia una segona plaça, 
la de dimensions més grans (de 320 x 170 m), que 
les inscripcions anomenen forum, dedicada a l’auto-
representació de les elits de la Hispania Citerior, on 
s’erigien les estàtues dels flamines, sacerdots del culte 
imperial de la província. Segons G. Alföldy (1973; 
2006), allí es reunia l’assemblea provincial, amb els 
representants de les diverses comunitats, anomenada 
concilium provinciae Hispaniae citerioris, que es cons-
tituïa per la pròpia voluntat de la societat i tenia un 
gran prestigi.82 N’era president el flamen provincial, 
flamen Romae, Divorum et Augustorum provinciae His-
paniae citerioris, mentre que la seva esposa rebia el 
títol de flaminica. Els flamines procedien de les elits 
de les comunitats més importants, sovint de la ma-
teixa capital. Com a exemple de la riquesa d’aquests 
personatges, G. Alföldy (2006, 10) cita el flamen que 
a començament del segle ii va pagar la construcció de 
l’amfiteatre de Tarragona.

En època de l’emperador Domicià, es va construir 
el circ en una tercera terrassa, a continuació del fòrum 
provincial, tot ocupant un espai possiblement buit, 
que havia estat de separació entre la part alta del fò-
rum provincial i la part baixa, on s’ubicava la colònia. 
Per aquest espai buit circulava la Via Augusta, i en 
època anterior hi havia funcionat una figlina. Situat 
en posició transversal, el circ va dividir la ciutat en 
dos. L’edifici feia 325 m de llarg per 115 m d’ample, i 
tenia una superfície de 4 hectàrees (Dupré et al. 1988; 
Macias, Fiz et al. 2007).

Entre l’època de Tiberi i dels emperadors flavis, 
doncs, es va construir el conjunt monumental de la 
part alta de Tarragona, envoltat per les muralles, que 
guarda la mateixa orientació de la trama urbana re-
publicana (Macias, Fiz et al. 2007), dominat per una 
acròpolis amb el temple de culte imperial, amb una 
segona terrassa dedicada al fòrum provincial i amb 
una tercera terrassa ocupada pel circ. Entre l’una i 
l’altra hi havia una gran escalinata axial, així com dues 
torres laterals, als angles, que feien de caixes d’escales. 
L’accés entre el fòrum provincial i el circ es feia també 
a través de dues torres més que actuaven de caixes 
d’escala, la torre de Pilats i la de l’Audiència. Sota la 
terrassa del fòrum existeix una llarga galeria, d’infra-
estructura de la terrassa, que data d’època anterior i 
atesta una primitiva urbanització monumental. Es 

81. En canvi, J. Ruiz de Arbulo (2007) pensa que no hi devia ha-
ver, a Tarraco, un palau del governador, un praetorium consularis. Tot 
i l’al·lusió de la inscripció tarragonina RIT 34 al genius praetorii con-
sularis, d’època de Septimi Sever o de Caracal·la, aquest autor pensa 
que de fet s’està referint a la totalitat del conjunt foral provincial.

82. G. Alföldy (1973; 1975) observa que les inscripcions que 
fan referència als flamines provincials, a Tarraco, es daten a partir 
d’època flàvia.
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and a third was occupied by the circus. Between them 
there was a large axial stairway and two lateral tow-
ers on the corners that acted as staircases. It was also 
possible to move between the provincial forum and 
the circus via two other towers that acted as staircases 
– Pilate’s Tower and the Audiència Tower. Below the 
forum terrace there was a large gallery with the infra-
structure of a terrace dating from an earlier period and 
attesting a previous monumental urbanisation. This is 
the so-called “Long Vault”, which was built before the 
circus, in the Julio-Claudian period according to Ll. 
Piñol (2000), and reused for the circus. It is thought 
that it may correspond to an urban project prior to the 
concilium provinciae Hispaniae citerioris of the Flavian 
period and it included a series of rooms that may have 
been as a horreum.

The monumental complex of the Tarragona acropo-
lis was designed to be visible from the port and the sea. 
It has been said that it was modelled on the grand Hel-
lenistic terraced constructions, such as the city of Perga-
mon, which was also built on a hill on different levels, 
or on Late Republican Italic sanctuaries such as those 
of Hercules in Tivoli and Fortuna in Palestrina, where 
the monumental terraces provide access to the temple 
and the theatre was built on the top of the mountain. 
The three monumental terraces that crowned the city’s 
hill were, moreover, surrounded by the ancient walls. 
This was a gigantic building project that required im-
mense terracing work on the Tarragona hill, which was 
carried out in three quite horizontal places, making 
it one of the largest in the Roman world. M. Mayer 
(2003, 29) believes that the whole monumental device 
was programmed to extol the city in virtue of its past 
leading role in the imperial cult. Moreover, as is charac-
teristic of the Roman spirit, it delighted in the archaism 
of the place, magnified by the ancientness of the walls, 
with the memory of the Scipios, in contrast to the spec-
tacular construction of the terraces, profusely decorated 
with marble and crowned by the temple of Augustus. 
He observes with great accuracy that the main desire 
of the Flavians in finishing this urban complex was to 
link the province to their lineage and symbolically relate 
the Flavians to the Julio-Claudians, in an attempt to 
legitimise their power. This spectacular and colossal ur-
banism, which endowed Tarraco with the largest forum 
of any provincial town, could not fail to increase the 
prestige of the city.

The people of Tarraco supported Galba’s proclama-
tion as emperor in Clunia, as he had lived in the city 
as governor for eight years (Suet. Gal. 12.1). Following 
this episode and the year of the four emperors (68-69), 
the Flavian dynasty was inaugurated with the ascent of 
Vespasian to power. This emperor was responsible for a 
change in direction in the control of the Empire, from 
both the institutional and economic points of view. He 
was the first emperor from the provinces and a non-

tracta de l’anomenada «Volta Llarga», de construcció 
anterior al circ, que Ll. Piñol (2000) creu d’època ju-
lioclàudia i reutilitzada per al circ, i sobre la qual es 
creu que podria correspondre a un projecte urbanístic 
anterior al del concilium provinciae Hispaniae citerioris 
d’època flàvia, amb la inclusió d’una bateria d’estan-
ces que podrien haver estat destinades a horreum.

El conjunt monumental de l’acròpolis tarragonina 
estava pensat per ser contemplat des del port i des del 
mar. S’ha dit que es van prendre per model les grans 
construccions graonades hel·lenístiques, com la ciutat 
de Pèrgam, que també s’adossa a un turó, en diferents 
nivells, o els santuaris itàlics tardorepublicans, com el 
d’Hèrcules a Tívoli o el de la Fortuna a Palestrina, on 
les terrasses monumentals donen accés al temple i al 
teatre que s’aixeca al cim de la muntanya. Les tres ter-
rasses monumentals, doncs, que coronaven el turó de 
la ciutat estaven a més envoltades per les antigues mu-
ralles. Es tracta d’una obra gegantina, que va requerir 
immenses obres d’aterrassament sobre el turó de Tar-
ragona, i que es va bastir sobre tres places ben horit-
zontals, que es compten entre les de dimensions més 
grans del món romà. M. Mayer (2003, 29) opina que 
tot el dispositiu monumental estava programat per 
magnificar la ciutat en virtut del seu passat capdavanter 
en el culte imperial, i encara, com és ben característic 
de l’esperit romà, es complaïa en l’arcaisme del lloc, 
magnificat per l’antiguitat de les muralles, amb el re-
cord dels Escipions, en contrast amb les construccions 
espectaculars de les terrasses, profusament decorades 
amb marbre, coronades pel temple d’August. Obser- 
va amb gran encert que l’afany essencial dels flavis per 
acabar aquest conjunt urbanístic era el de vincular la 
província al seu llinatge i a l’entroncament simbòlic 
dels flavis amb els julioclaudis, en el desig de legiti-
mar-se en el poder. Aquest urbanisme espectacular i 
colossal, que va dotar Tarraco del fòrum de dimensi-
ons més grans de les ciutats romanes provincials, no 
va fer sinó augmentar el prestigi de la ciutat.

Els tarraconenses van donar suport a la proclama-
ció de Galba com a emperador, a Clúnia, ja que aquest 
havia residit com a governador durant vuit anys a Tar-
raco (Suet. Gal. 12.1). Després d’aquest episodi, i de 
l’any dels quatre emperadors (68-69), es va inaugurar 
la dinastia flàvia, amb l’ascens de Vespasià al poder. 
Aquest emperador va protagonitzar un canvi de rumb 
en les regnes de l’Imperi, tant des del punt de vista ins-
titucional com econòmic. Va ser el primer emperador 
d’origen provincial, de família no aristocràtica, i per 
tant va saber canviar les regles de govern, fins aleshores 
en mans de l’aristocràcia. Va restaurar la confiança en 
les institucions i va restablir l’estabilitat de l’Imperi. 
Dins de les seves reformes, cal destacar les modifica- 
cions en la composició del Senat de Roma, on va ad-
metre nous membres procedents de l’orde eqüestre i 
de les oligarquies municipals d’Itàlia i de les provín-
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aristocratic family and therefore was able to change the 
rules of government, which until that time had been 
in the hands of the aristocracy. He restored confidence 
in the institutions and returned stability to the Empire. 
Among his many reforms we can highlight the modifi-
cations to the composition of the Senate of Rome, where 
he admitted new members from the equestrian order 
and the municipal oligarchies of Italy and the provinces, 
forming a leading group that sustained the new dynasty. 
In addition to Italy, the new members from the eques-
trian order were chosen from the most Romanised west-
ern provinces, including the Hispaniae.

Vespasian’s policies favoured the Hispanic provinc-
es. The important role they had played in the succes-
sion crises and the decisive power of the legions that 
were stationed in them must have alerted the emperor, 
who wisely wanted to make them his own, profoundly 
Latinising them and controlling the army. He began by 
naming two provincial governors of the highest rank: T. 
Plautius Silvanus Aelianus for the Citerior and the con-
sul M. Ulpius Traianus for the proconsulate of Baetica.83 
He reduced the number of permanent legionary troops 
and had auxilia recruited in the Hispanic provinces 
themselves. He immediately awarded Latin rights to all 
the municipalities of Hispania. As R. Knox McElderry 
(1918, 61) observes, none of Vespasian’s actions was as 
important as this84 and it corresponded to his percep-
tion as a man of state of the natural evolution imposed 
by the creation of a new Latium, larger than the former 
one (Knox McElderry 1918, 64). Although we do not 
know if this directly affected the statutes of Tarraco, at 
the very least it was a grand gesture in favour of the 
province. However, if it is true that other Hispanic colo-
nies received certain favours, Tarraco may also have been 
subjected to changes. If, as R. Knox McElderry (1918, 
81) relates, the law of Urso (Osuna) was republished 
with modifications introduced in the Flavian period; 
if Corduba, the capital of Baetica made modifications; 
if Augusta Emerita, the capital of Lusitania, saw an in-
crease in its population and territory under the Flavi-
ans, we can also believe that some modifications may 
have been made to the statutes of the colonia of Tarraco. 
Pons (1994, 168) pointed out that Vespasian’s wave of 
municipalisations was also accompanied by a certain re-
organisation of the territory. This could have been of 
major importance, not only for its organisational struc-
ture, but also because it may have affected its ager, for 
example with an expansion of the territory. 

83. R. Knox McElderry (1918) points out that the high rank 
of these two persons is evidence of the great importance of His-
pania in Vespasian’s eyes.

84. This entailed the founding of at least fifty towns, the reor-
ganisation of former corporations, the concession of at least 350 
statutes and the adoption of Latin as the official language, as well 
as the Roman forms of government, uses and traditions for every 
corner of the country.

cies, tot formant un grup dirigent que va sustentar 
la nova dinastia. Entre els nous membres de l’orde 
eqüestre, se’n van elegir, a més d’Itàlia, de les provín-
cies més romanitzades d’Occident, entre les quals de 
les Hispaniae.

Vespasià va dur a terme una política favorable a les 
províncies hispàniques. El protagonisme que aquestes 
havien tingut en els problemes de successió, i el poder 
decisori de les legions que s’hi aquarteraven, devien 
alertar l’emperador, que sàviament va voler fer-se-les 
seves, llatinitzant-les en profunditat i controlant-ne 
l’exèrcit. Va començar per nomenar dos governadors 
provincials de màxim rang: T. Plautius Silvanus Aeli-
anus per a la Citerior i el consular M. Ulpius Traianus 
per al proconsolat de la Bètica.83 Va reduir les tropes 
legionàries permanents i va fer reclutar els auxilia a les 
mateixes províncies hispàniques. Tot seguit va ator-
gar el dret llatí a tots els municipis d’Hispània. Com 
observa R. Knox McElderry (1918, 61), cap acció de 
Vespasià va ser tan important com aquesta,84 i va res-
pondre a la seva percepció d’home d’estat sobre l’evo-
lució natural que imposava la creació d’un nou Lati-
um, més ampli que l’antic (Knox McElderry 1918, 
64). Tot i que no sabem que això afectés directament 
els estatuts de Tarraco, com a mínim va representar 
un gest de favor de gran transcendència envers la seva 
província. Amb tot, si és cert que altres colònies his-
pàniques també van rebre algun favor, Tarraco també 
podria haver estat objecte de canvis. Si, com recull R. 
Knox McElderry (1918, 81), es va tornar a publicar 
la llei d’Urso (Osuna), amb modificacions introduï-
des en època flàvia; si Corduba, capital de la Bètica, 
va fer modificacions; si Augusta Emerita, capital de la 
Lusitània, va veure incrementada la seva població i el 
seu territori amb els flavis, també podem pensar que 
hi podrien haver hagut modificacions en els estatuts 
de la colònia de Tarraco. Pons (1994, 168) remarca 
que l’onada municipalitzadora de Vespasià també va 
acompanyada d’una certa reorganització del territori. 
Això podria haver estat important, no sols per la seva 
estructura organitzativa, sinó que podria haver trans-
cendit en el seu ager, per exemple amb una ampliació 
de territori.

L’actitud llatinitzadora i de favor de Vespasià envers 
la província també ha de guardar relació amb la gran 
construcció dels recintes forals provincials de Tarra-
gona, fet que alhora podria estar relacionat amb els 
primers testimonis epigràfics del flaminat provincial, 

83. R. Knox McElderry (1918) indica que l’alt rang dels dos 
personatges indica la gran importància que tenia Hispània als ulls 
de Vespasià.

84. Això va comportar la creació d’almenys cinquanta ciutats, 
la reorganització de corporacions antigues, la concessió d’almenys 
350 estatuts i l’adopció del llatí com a llengua oficial, així com de 
les formes romanes de govern, d’usos i tradicions per cada racó 
del país.
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Vespasian’s policy of Latinising and favouring the 
province is closely linked to the building of the grand 
provincial forum structures of Tarragona, which could 
also be related to the first epigraphic evidence of the 
provincial flaminate, attested by G. Alföldy (1973; 
1975). According to J. Ruiz de Arbulo (2007, 37, 
41), the carrying out of the Empire-wide census un-
der Vespasian and Titus between 73 and 74, in which 
the major social orders of the state were reorganised, 
may have coincided with what must have been un-
dertaken in the Hispaniae as a result of the concession 
of the latinitas. It may, therefore, have created the 
need to build the large forum buildings and spaces of 
the provincial capital of the Tarraconense. However, a 
more profound motive for the grand monumentali-
sation of the provincial forum can probably be found 
in the desire of the Flavian emperors to Latinise and 
promote the integration of the Hispanic provinces, 
in view of the role they had played in the successive 
civil wars. As we saw above, there was also a desire to 
extol the grandeur of the city, while at the same time 
demonstrating the munificence of the Flavian emper-
ors towards a province closely linked to their dynasty. 
It also allowed them to boast a symbolic connection 
to the Julio-Claudians, in an attempt to legitimise 
their rise to power. Therefore, we have to conclude 
that the policy of Vespasian and the Flavian dynasty 
towards the Hispaniae marked a very important his-
torical turning point and had a major impact on the 
evolution of Tarraco, a fact that very probably was 
also reflected in its ager.

Although we have no proof, it is possible that in 
Trajan’s time Lucius Licinius Sura, the emperor’s right-
hand man, who may have been born in Tarraco and 
who would probably have been his successor had he not 
died prematurely, favoured the city in some way, as was 
the custom among the powerful, through favours, gen-
erosities and evergetism.

In the autumn of 122/123, the emperor Hadrian 
took up residence in the city, where he held a concil-
ium provinciae of all Hispania. During this time he dic-
tated agrarian measures, rebuilt the temple of Augustus 
and even survived an assassination attempt (Hist. Aug.  
Hadr. 12.5).

In 145, the governor of the province of Hispania 
Citerior, Cornelius Priscianus, led a rebellion against 
Antoninus Pius,85 although it came to nothing. In con-
trast, thanks to the numerous inscriptions and portraits 
dedicated to them, we know that the city paid unique 
homage to the emperors Antoninus Pius and Marcus 
Aurelius. G. Alföldy (1991, 39) indicates that from the 
time of Marcus Aurelius very few honorific statues were 
erected, probably due to a lack of money to pay for 

85. G. Alföldy (1991, 39) gives the following references: Ann. 
Ép., 1936; Hist. Aug., Ant. P. 7,4; Epit. De Caes. 15.6.

que atesta G. Alföldy (1973; 1975). Segons J. Ruiz de 
Arbulo (2007, 37, 41), l’operació de cens que van di-
rigir Vespasià i Titus entre els anys 73 i 74 a tot l’Im-
peri, en la qual van reorganitzar els grans ordes socials 
de l’Estat, podria haver coincidit amb la que es devia 
endegar a les Hispaniae, provocada per la concessió  
de la latinitas, i doncs podria haver creat la necessitat de 
la construcció dels grans espais i edificis forenses de la  
capital provincial tarraconense. Però segurament el 
motiu més profund de la gran monumentalització del 
fòrum provincial s’ha de buscar en la voluntat dels 
emperadors flavis de llatinitzar i potenciar la integra-
ció de les províncies hispàniques, a la vista del paper 
que havien tingut en les guerres civils successòries. 
Com hem vist més amunt, també hi havia la voluntat 
de magnificar la ciutat, tot mostrant la munificència 
dels emperadors flavis envers una província estreta-
ment lligada a la seva dinastia, a la vegada que els 
permetia vanar-se de l’entroncament simbòlic amb 
els julioclaudis, en l’intent de legitimar el seu adve-
niment al poder. Així doncs, hem de concloure que 
la política de Vespasià i de la dinastia flàvia amb les 
Hispaniae va marcar un punt d’inflexió històrica de 
gran transcendència, i va tenir un impacte important 
en l’evolució de la ciutat de Tarraco, fet que molt pos-
siblement devia tenir també un reflex en el seu ager.

En època de Trajà, tot i que no en tinguem proves, 
potser Luci Licini Sura, lloctinent de l’emperador, 
possible fill de la ciutat de Tarraco, i qui probable-
ment hauria estat el seu successor si no hagués mort 
prematurament, la va afavorir d’alguna manera, com 
era costum entre els personatges poderosos, a través 
de favors, de liberalitats i d’evergetisme.

A la tardor del 122/123, l’emperador Adrià va fer 
estada a la ciutat, on va celebrar un concilium pro-
vinciae de tot Hispania, va dictar mesures agràries, va 
reconstruir el temple d’August i fins va sofrir un in-
tent d’atemptat, tanmateix avortat (Hist. Aug. Hadr. 
12.5).

El 145, el governador de la província Hispania Ci-
terior, Cornelius Priscianus, va protagonitzar un intent 
de rebel·lió contra Antoní Pius,85 per bé que sense 
transcendència. En canvi, a través de les nombro-
ses inscripcions i retrats que se’ls van dedicar, tenim 
constància que la ciutat va honorar de forma singular 
els emperadors Antoní Pius i Marc Aureli. G. Alföldy 
(1991, 39) indica que a partir de Marc Aureli es van 
aixecar molt poques estàtues honorífiques, segura-
ment per la impossibilitat de finançar-les, fet, doncs, 
que seria un indicador de crisi econòmica.

Amb la mort, el 192, de l’emperador Còmmode, 
i la consegüent crisi successòria, Tarraco va fer costat 
a Helvi Pèrtinax.

85. G. Alföldy (1991, 39) en dóna les referències següents: 
Ann. Ép., 1936; Hist. Aug., Ant. P. 7,4; Epit. De Caes. 15.6.
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them, which would, therefore, be an indication of an 
economic crisis.

With the death in 192 of the emperor Commodus 
and the consequent succession crisis, Tarraco came out 
on the side of Helvius Pertinax.

Between 195 and 197, Hispania was the setting for 
the war to usurp the power of Clodius Albinus, pro-
claimed Augustus in 195 by the western troops, in op-
position to Septimius Severus, who was supported by 
the governor of Hispania Citerior, Lucius Novius Rufus 
(RIT 130). The emperor Septimius Severus, with his 
right-hand man Tiberius Claudius Candidus, defeated 
him at the battle of Lugdunum in 197 and immediately 
unleashed an unprecedented repression against Albinus’ 
supporters, including several members of the provincial 
nobility of Hispania. Many were executed, including 
several Tarraconense followers of Albinus, such as the 
provincial governor, Novius Rufus and the senator Fa-
bius Paulius. He also confiscated property, including 
probably land in the ager of Tarraco, which must have 
fattened the imperial coffers. Tiberius Claudius Can-
didus was appointed the new governor of the province 
(Hist. Aug. Sev. 12.1; 13.1 ss.). This is referred to in the 
inscription RIT 130. 

Ruiz de Arbulo (1998) points out how from this 
time in the Tarraco provincial forum the dedications 
from the concilium provinciae Hispaniae citerioris to the 
provincial flamines came to an end, while there began 
to appear a series of repeated inscriptions from mili-
tary officers paying homage to successive provincial 
governors. This leads him to believe that, although the 
provincial flaminate and the annual ceremonies con-
tinued to exist, as in other provinces they would not 
have had the participation and general commitment of 
the citizens they had enjoyed in previous periods. We 
have to see this phenomenon as part of the concentra-
tion of power and militarisation that took place at the 
beginning of the 3rd century (Pons 1994, 242). We 
have also identified a series of urban transformations 
during the Severian period, the majority of which cor-
respond to demolitions and destructions. However, 
we know that the emperor Septimius Severus had the 
temple of Augustus rebuilt (Hist. Aug. Sev. 3.4). The 
public baths in Sant Miquel Street were also built be-
tween the end of the 2nd and the beginning of the 3rd 
century (Macias 2004b).

The Constitutio Antoniniana, which conceded the 
right of citizenship to all the free men of the Empire, 
would not have made much difference to the status of 
the well-off Hispanic classes, who, according to Pons 
(1994, 170), had begun obtaining this right after Ves-
pasian’s municipalisation. On the other hand, it would 
probably have favoured the popular classes in the towns, 
who had not previously enjoyed this right. The last em-
peror of the Severian dynasty, Heliogabalus, had the 
city’s amphitheatre restored and in commemoration 

Entre el 195 i el 197, Hispània va ser escenari de 
la guerra d’usurpació del poder de Clodi Albí, acla-
mat com a August el 195 per les tropes d’Occident, 
contra Septimi Sever, que va ser secundada pel gover-
nador de la Hispània Citerior, Luci Novi Rufus (RIT 
130). L’emperador Septimi Sever, amb el seu llocti-
nent Tiberi Claudi Càndid, els va derrotar a la batalla 
de Lugdunum, el 197, i tot seguit va emprendre una 
repressió sense precedents contra els partidaris d’Albí, 
entre els quals un seguit de personatges de la noblesa 
provincial hispànica. Finalment van ser executats, en-
tre els quals diversos tarraconenses seguidors d’Albí, 
com el governador provincial Novi Rufus i el senador 
Fabi Paulí. També es van fer confiscacions, que de-
vien engruixir el patrimoni imperial, de les quals cal 
pensar en terres de l’ager de Tarraco. Tiberi Claudi 
Càndid va ser nomenat nou governador de la provín-
cia (Hist. Aug.  Sev. 12.1; 13.1 s.). Hi fa referència la 
inscripció RIT 130.

Ruiz de Arbulo (1998) assenyala com, a partir 
d’aquest moment, al fòrum provincial de Tarraco 
s’acaben les dedicacions del concilium provinciae His-
paniae citerioris als flamines provincials, mentre que 
comencen a aparèixer una sèrie repetida de làpides 
d’homenatge als successius governadors provincials 
per part dels oficials militars. Això li fa pensar que el 
flaminat provincial i les cerimònies anuals, com passa 
en altres províncies, tot i que van seguir existint, ja 
no devien gaudir de la participació i el compromís 
general de la ciutadania com en èpoques anteriors, 
fenomen que s’ha d’entendre dins del procés de con-
centració del poder i militarització pròpia de l’inici 
del segle iii (Pons 1994, 242). També s’han identificat 
un seguit de transformacions urbanístiques en època 
severiana, la majoria corresponents a amortitzacions i 
destruccions. Amb tot, sabem que l’emperador Septi-
mi Sever va fer reconstruir el temple d’August (Hist. 
Aug. Sev. 3.4). Les termes públiques del carrer Sant 
Miquel també es van construir entre la fi del segle ii i 
l’inici del iii (Macias 2004b).

La Constitutio Antoniniana, que va concedir el 
dret de ciutadania a tots els homes lliures de l’Impe-
ri, no devia alterar gaire l’estatus de les classes benes-
tants hispanes, que ja havien anat assolint aquest dret 
des de la municipalització de Vespasià, segons Pons 
(1994, 170). En canvi, les classes populars de les ciu-
tats, no dotades d’aquell dret, segurament se’n van 
veure afavorides. El darrer emperador de la dinastia 
severiana, Heliogàbal, devia fer restaurar l’amfiteatre 
de la ciutat, i per recordar-ho va fer posar una llarga 
inscripció que vorejava l’arena (RIT 84).86

86. Referent a l’amfiteatre de Tarragona, vegeu: TED’A 1990; 
Ruiz de Arbulo 2006. Per a la restitució de la inscripció monumen-
tal, vegeu Alföldy 1997.
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had installed a long inscription that surrounded the 
arena (RIT 84).86

In the time of Gallienus (260-268) the country was 
invaded by the Franks, who entered Hispania through 
Gaul. During this invasion the coastal area of the city 
suffered assaults and destruction; the urban area was 
also occupied and suffered major damage (Eutr. 9.8.2; 
Aur. Vict. Caes. 33.3; Eus-Hieron. Chron. ad a. 264; 
Orosius, Hist. Adv. Pag. 7.22.8; Prosp. Tir. Epit. Chron. 
441.879). Aurelius Victor describes the sacking of Tar-
raco by the Franks and how they went on to capture 
the vessels in the port and set sail for Africa. We have 
archaeological evidence of burning and destruction in 
the urban area at this time; for example some streets 
were abandoned, while others were reduced in width. 
We also see damage in the suburban area, with fires 
dating to the second half of the 3rd century in vari-
ous places (López 2006a, 241), including the public 
baths in Sant Miquel Street (Macias 2004a), where the 
blackened remains of columns and other parts of pub-
lic buildings were found having been thrown down the 
hill onto the area of the baths from the site of modern-
day Zamenhof street. Another example is the irrevers-
ible damage done to the monumental fountain in the 
port zone (Pociña and Remolà 2001). Likewise, the 
fire and demolition strata documented at plots 30 and 
31 of the PERI 2 sector, with forgotten metal objects, 
appear to indicate a sudden departure; we also have 
the documented demolition of the port warehouses at 
plot 22. The majority of streets were damaged in this 
episode, some of them beyond repair, while the main 
roads continued to function although with a reduced 
width; the public water distribution and sewage net-
works were also put out of action (Macias and Remolà 
2005). The port zone and intramural residential area 
of the city were turned into rubble fields with an agro-
urban appearance, which leads us to believe that the 
port activity moved to the eastern end of the bay (Ma-
cias and Remolà 2005). According to J. M. Macias 
and J. A. Remolà (2005), in the 3rd century the city 
entered a process of decline, with the government un-
able to maintain some of the infrastructure such as the 
theatre or the port warehouses. On the other hand, 
the circus and the seat of the concilium provinciae con-
tinued in use. Some of the urban zones destroyed in 
the course of these events were not reoccupied, as is 
evidenced by the testimony of Orosius (Hist. Adv. Pag. 
7, 22.8), who tells us that the ruinous state of Tarraco 
caused by the invasions of the 3rd century persisted in 
his time (382-420). 

The pillaging incursions of the Franks were proba-
bly also responsible for the destruction of the villa of Els 

86. With respect to the Tarragona amphitheatre, see: TED’A 
1990; Ruiz de Arbulo 2006. For the restitution of the monumen-
tal inscription, see Alföldy 1997.

En època de Gal·liè (260-268), el país va sofrir la 
invasió dels francs, que van penetrar per la Gàl·lia fins 
a Hispània, en el transcurs de la qual l’àrea costanera 
de la ciutat va patir assalts i destruccions, i el nucli 
urbà va ser ocupat i va sofrir danys importants (Eutr. 
9.8.2; Aur. Vict. Caes. 33.3; Eus-Hieron. Chron. ad a. 
264; Orosius, Hist. Adv. Pag. 7.22.8; Prosp. Tir. Epit. 
Chron. 441.879). Aureli Víctor explica el saqueig que 
va sofrir Tarraco per part dels francs, i com després 
d’això van capturar els vaixells i alguns es van dirigir 
cap a l’Àfrica. L’arqueologia ha constatat, en el nu-
cli urbà, incendis i destruccions que corresponen a 
aquest moment. Així, per exemple, l’abandó d’alguns 
carrers o la reducció de l’amplada d’altres. També hi 
correspon el deteriorament del conjunt de l’àrea su-
burbial, amb incendis en diversos punts, datats en la 
segona meitat del segle iii (López 2006a, 241), com 
les termes públiques del carrer Sant Miquel (Macias 
2004a), on s’han trobat restes de columnes i d’altres 
elements d’edificis públics, rubefactats, que s’havien 
llençat turó avall sobre l’àrea d’aquestes termes, des 
de la zona de l’actual carrer Zamenhof, o el deterio-
rament irreversible de la font monumental de l’àrea 
portuària (Pociña i Remolà 2001). Així mateix, els es-
trats d’incendis i enderrocs documentats a les parcel-
les 30 i 31 del sector PERI 2, amb objectes metàl·lics 
oblidats, semblen indicar una fugida precipitada; o bé 
l’enderroc documentat als magatzems del port, de la 
parcel·la 22. D’aquest episodi, van quedar afectats la 
majoria d’eixos viaris, alguns definitivament, mentre 
que els carrers principals van subsistir amb l’amplada 
reduïda; les xarxes públiques de distribució d’aigua i 
d’eliminació de residus van quedar inoperatives (Ma-
cias i Remolà 2005). La zona portuària i la zona resi-
dencial intramurs de la ciutat van quedar convertides 
en camps de runes, amb un aspecte agrourbà, que fa 
pensar que l’activitat portuària es va desplaçar cap a 
l’extrem oriental de la badia (Macias i Remolà 2005). 
Segons J. M. Macias i J. A. Remolà (2005), en el segle 
iii s’inicia un procés regressiu de la ciutat, mentre que 
l’administració es mostra incapaç de mantenir alguns 
equipaments, com el teatre o els magatzems portua-
ris. En canvi, el circ i la seu del concilium provinciae 
van seguir en ús. De manera que algunes zones urba-
nes destruïdes en el curs d’aquests esdeveniments ja 
no devien tornar-se a ocupar, tal com, d’altra banda, 
es desprèn del testimoni d’Orosi (Hist. Adv. Pag. 7, 
22.8), que relata la persistència de l’estat de ruïna de 
Tarraco, causat per les invasions del segle iii, encara 
en la seva època (382-420).

Segurament les ràtzies dels francs també van des-
truir la vil·la dels Munts. J. López (2006a, 241) recull 
tots els dipòsits monetaris relacionats amb aquests es-
deveniments: el dels Munts I, datat en el 266, el dels 
Munts II, datat en el 255-256, i els tres de Tarraco, 
datats en el 266-267 (c. Governador González), el 
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Munts. J. López (2006a, 241) has compiled a list of all 
the monetary treasures related to these events: Els Munts 
I dated to 266, Els Munts II dated to 255-256, and the 
three from Tarraco dated between 266-267 (Governor 
González Street), 253-268 (Tarraco) and later than 270 
(from the theatre). He echoes the discussion revolving 
around the dates of the incursions (Sánchez Real 1957; 
Hiernard 1978; Campo and Gurt 1980; Alföldy 1991, 
39-40; Marot 1999), which, according to J. Sánchez 
Real and G. Alföldy, took place between 259 and 262, 
while the treasures appear to indicate 266.87 Járrega 
(2008, 114) has studied the subject in more depth and 
believes that the date was 264, as Eusebius specifies in 
his Chronica,88 in the tenth year of the Empire of Vale-
rianus and Gallienus, corresponding to the fourth year 
of the 260 Olympiad, which is equivalent to the year 
264. 

Járrega (2008, 115 ss.) notes that Orosius (Hist. 
Adv. Pag. 7.41.2) explains that the Franks remained 
in Hispania for twelve years, from which he deduces 
that they may have sailed the western Mediterranean 
as pirates during this time. After taking control of the 
Tarraco fleet and setting sail for Africa, as Aurelius Vic-
tor explains, they may have gone on to sack the coasts 
of the western Mediterranean, which would explain 
the destruction documented by archaeologists in Val-
entia and Pollentia, as well as in Syracuse, where, ac-
cording to the sources (Zòsim, Nea Historia 1.7.2), the 
Franks attacked and destroyed the city, causing much 
death and finally being defeated by the emperor Pro-
bus (Hist. Aug. Probi. 12.3), probably in 278. This 
author has also studied the deposits and treasures of 
coins from this period and concludes that the geog-
raphy of these concealments clearly indicates that the 
area of the ager Tarraconensis was very unstable during 
those twelve years.

G. Alföldy (1991, 40) believes that there were in-
ternal disturbances in Hispania during the time of Au-
relian (270-275), which explains why, in an honorific 
inscription of Ulpia Severina in Tarraco, the names of 
the empress and the emperor Aurelian have been erased 
(RIT 87). As we have just seen, these disturbances may 
have been linked to Frankish piracy.

87. M. T. Marot considers that the Els Munts II treasure could 
have been hidden ten years after the date of issue of the most re-
cent coin.

88. As R. Járrega (2008, 114) states, the chronicle of St Jerome 
is no more than a Latin translation of the Greek original by Euse-
bius of Caesarea. Eusebius wrote his chronicle at the beginning 
of the 4th century, only forty or fifty years after the invasions; it 
is therefore the closest testimony in time of all those that are pre-
served. Aurelius Victor and Eutropius wrote around 360 and 370, 
while Jerome, Orosius and Prosper Tiro are from the 5th century.

253-268 (Tarraco) i posterior al 270 (del teatre). Es 
fa ressò de la discussió entorn de la data de les ràtzies 
(Sánchez Real 1957; Hiernard 1978; Campo i Gurt 
1980; Alföldy 1991, 39-40; Marot 1999), que segons 
J. Sánchez Real i G. Alföldy es va produir entre el 
259 i el 262, mentre que els tresors semblen indicar 
el 266.87 Járrega (2008, 114) ha aprofundit el tema i 
creu que la data va ser el 264, tal com precisa la Chro-
nica d’Eusebi,88 en l’any desè de l’Imperi de Valerià i 
Gal·liè, corresponent al quart any de l’olimpíada 260, 
que equival a l’any 264.

Járrega (2008, 115 s.) remarca que Orosi (Hist. 
Adv. Pag. 7.41.2) explica que els francs van quedar-se 
a Hispània durant dotze anys, de la qual dada dedueix 
que molt possiblement devien dedicar-se a l’activitat 
pirata per la zona del Mediterrani occidental, du-
rant aquest temps. Després d’apoderar-se de la flota 
de Tarraco, i embarcar-se cap a l’Àfrica, com explica 
Aureli Víctor, es podrien haver dedicat a saquejar les 
costes de l’Occident mediterrani, la qual cosa explica-
ria destruccions documentades a Valentia i Pollentia 
per l’arqueologia, i a Siracusa, on, segons informen 
les fonts (Zòsim, Nea Historia 1.7.2), els francs van 
atacar i destruir la ciutat, van causar una gran mor-
taldat i finalment van ser derrotats per l’emperador 
Probus (Hist. Aug. Probi. 12.3), probablement l’any 
278. Aquest autor estudia també els dipòsits i tresors 
monetaris d’aquesta època i conclou que la geografia 
d’aquestes ocultacions indica clarament que la zona 
de l’ager Tarraconensis va estar molt afectada per ines-
tabilitats durant aquests dotze anys.

G. Alföldy (1991, 40) suposa que en època d’Aure-
lià (270-275) hi va haver disturbis interns a Hispania, 
que explicarien que a Tarraco, en una inscripció ho-
norífica d’Úlpia Severina, els noms de l’emperadriu i 
de l’emperador Aurelià apareguin esborrats (RIT 87). 
Tal com acabem de veure, aquests disturbis podrien 
estar encara relacionats amb la pirateria dels francs.

Societat a l’alt Imperi

En aquest camp, hem de recórrer de nou a G. Al-
földy (1991; 2006), que constata que la major part 
dels magistrats de Tarraco que apareixen a les inscrip-

87. M. T. Marot considera que el tresor dels Munts II podria 
haver-se ocultat deu anys més tard de la cronologia d’emissió de la 
darrera moneda.

88. Com diu R. Járrega (2008, 114), la crònica de Sant Jeroni 
no és res més que la traducció al llatí de l’original grec d’Eusebi de 
Cesarea. Eusebi va escriure la seva crònica a l’inici del segle iv, per 
tant, sols quaranta o cinquanta anys més tard que s’esdevinguessin 
les invasions, i per tant constitueix el testimoni més proper en el 
temps de tots els que es conserven. Aureli Víctor i Eutropi van 
escriure vers els anys 360 i 370, mentre que Jeroni, Orosi i Pròsper 
de Tir són del segle v.
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Society in the Early Roman period

In this field, we again have to resort to the work 
of G. Alföldy (1991; 2006), who has shown that the 
majority of the Tarraco magistrates appearing in the 
inscriptions achieved equestrian category. In fact, with 
twenty equestrian families, this was the Hispanic city 
with the most members of local society who rose to the 
position of knight. However, there were also members 
of Tarragona society who attained the highest rank, 
that of senator. Marcus Raecius Taurus would have been 
the first person from Tarragona to reach the senatorial 
ordo, at the age of 49. His adopted son, Raecius Gallus, 
was a senator under Vespasian. Lucius Licinius Sura, a 
friend of Trajan, who, as we have already mentioned, 
may also have been from Tarragona, was consul three 
times. The Licinii Silvani Graniani of Tarraco, related 
to the Minicii of Barcino, and protectors of Baetulo in 
the time of Trajan, were also senators (Fabre, Mayer and 
Rodà 1990).

As Fabre, Mayer and Rodà (1990) saw, the major-
ity of flamines and flaminicae P. H. C. underline the 
strength and regional breadth of the family interests 
they represented. Most of the people who occupied that 
post were natives of Tarraco, although members of nota-
ble families from outside the city also had access to it.

Epigraphy also shows us the rest of the habitual 
social strata in the city, including the seviri Augustales, 
the members of the collegium fabrum and collegium 
centonariorum, the soldiers delegated to the officium of 
the provincial governor,89 and the emperor’s servi and 
liberti, who worked in the provincial administration. 
They all formed a series of small groups that could have 
corresponded to the middle classes of society (Alföldy 
2006, 11).

The plebs urbana are much less evident in the epigra-
phy, although they are also represented by tavern keep-
ers, moneychangers, blacksmiths, textile manufacturers, 
silversmiths, jewellers, weavers and painters, as well as 
by intellectuals such as teachers, doctors, masters of lan-
guage or actors (Alföldy 2006, 12).

G. Alföldy (2006, 12) points out that the plebs rus-
tica of Tarraco is practically unknown. He only refers to 
a trial of the governor Novius Rufus in 193, recorded in 
an inscription (RIT 143).

We believe that this is very little for such a large terri-
torium as that of Tarraco, in which abundant epigraphic 
finds have been made. However, it is true that we are 
lacking a joint study, which is what we have proposed 
to be carried out by Diana Gorostidi within the frame-
work of this project.

G. Alföldy (2006, 12) indicates that the epigraphy 
reflects the mentality of the elites and their extensive 
clientele, ruled by traditional Roman ideals.

89. Le Roux 1998.

cions van assolir la categoria eqüestre. De fet, és la 
ciutat hispànica amb un nombre més elevat de mem-
bres de la societat local ascendits a cavallers, amb vint 
famílies eqüestres. Ara bé, també hi ha membres de la 
societat de Tarragona que van arribar al rang més alt, 
de senadors. Marcus Raecius Taurus devia ser el primer 
tarragoní que va arribar a l’ordo senatorial: ja l’havia 
assolit l’any 49. El seu fill adoptiu Raecius Gallus va 
ser senador sota Vespasià. Lucius Licinius Sura, amic 
de Trajà, que com s’ha dit més amunt també podria 
ser tarragoní, va ser cònsol tres vegades. Els Licinii 
Silvani Graniani de Tarraco, emparentats amb els Mi-
nicii de Barcino, i protectors de Baetulo, en època de 
Trajà, també van ser senadors (Fabre, Mayer i Rodà 
1990).

Com han vist Fabre, Mayer i Rodà (1990), la 
majoria de flamines i flaminicae P. H. C. subratllen 
la força i l’amplada regional dels interessos familiars 
que representen. La major part dels personatges que 
van ocupar aquest càrrec eren originaris de la mateixa 
Tarraco, per bé que també hi accedien membres de 
famílies notables no tarragonines.

L’epigrafia mostra també la resta de capes socials 
habituals en una ciutat, com els sevirs augustals, els 
membres del collegium fabrum i del collegium centona-
riorum, els soldats delegats a l’officium del governador 
de la província,89 i els servi i liberti de l’emperador, 
que treballaven en l’administració provincial. Tots 
ells formaven una sèrie de petits grups que podrien 
correspondre a capes mitjanes de la societat (Alföldy 
2006, 11).

La plebs urbana, molt menys representada en l’epi-
grafia, també apareix, això no obstant, representada 
per taverners, canvistes, ferrers, fabricants de produc-
tes tèxtils, argenters, joiers, teixidors, pintors, i també 
intel·lectuals, com ara pedagogs, metges, mestres de 
llengua o actors (Alföldy 2006, 12).

G. Alföldy (2006, 12) assenyala que la plebs rustica 
de Tarraco és pràcticament desconeguda. Tan sols fa 
referència a un judici del governador Novius Rufus, de 
l’any 193, recollit en una inscripció (RIT 143).

Pensem que això és molt poc, per a un territorium 
tan extens com el de Tarraco, i on s’han fet abundoses 
troballes epigràfiques. Ara bé, és cert que manca un 
estudi de conjunt, que ens hem proposat de fer, en el 
marc d’aquest projecte, de la mà de Diana Gorostidi.

G. Alföldy (2006, 12) assenyala que l’epigrafia re-
flecteix la mentalitat de les elits i de la seva àmplia 
clientela, que es regia pels ideals romans tradicionals.

G. Alföldy (2006, 12) observa que la societat tar-
ragonina era bastant barrejada, amb immigrants no 
sols d’altres punts de la península Ibèrica, sinó també 
d’Itàlia, les Gàl·lies, Dalmàcia, Grècia, l’Àsia Menor, 
Egipte i el nord d’Àfrica. J. Pons (1994) va estudiar la 

89. Le Roux 1998.
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G. Alföldy (2006, 12) observes that Tarragona soci-
ety was quite a mixture, with immigrants not only from 
other parts of the Iberian Peninsula, but also from Italy, 
Gaul, Dalmatia, Greece, Asia Minor, Egypt and North 
Africa. J. Pons (1994) studied the major social mobility 
demonstrated by the epigraphy of Tarraco, which par-
ticularly attracted immigrants from other parts of the 
province, as well as from the rest of the Empire.

During the first three centuries of the Empire, the 
cults of the Roman state clearly dominated, whereas we 
do not document any evidence of the survival of the 
indigenous cult. The mystery cults are very poorly rep-
resented in Tarraco; only one inscription to Mithra is 
known.90 On the other hand, there was a Jewish com-
munity in the city.91 We also have to mention the Chris-
tian community, which we know existed in 259, thanks 
to the martyrial acts that recount the death of Bishop 
Fructuosus and his deacons Augurius and Eulogius as a 
result of the persecutions of the emperor Valerian. This 
is one of the oldest testimonies of Christianity on the 
Iberian Peninsula and it confirms that there was a well 
established and well organised Christian community 
(Franchi dei Cavalieri 1959). However, we have to bear 
in mind that, although we have no direct evidence, the 
Christian community in Tarraco probably dated from 
much earlier. Tertulianus (adv. Judaeos 7) (ca. 160-220) 
affirms that Christianity was spread throughout His-
pania and Prudentius tells us that there were Hispanic 
martyrs in all the persecutions.

At this point it is interesting to highlight the inten-
sification of relations with Roman Africa during the 
2nd and 3rd centuries, one consequence of which is the 
strong influence we detect in archaeology. It can also 
be seen in cultural aspects, such as the penetration of 
Christianity, which appears to have arrived through the 
province of Africa.92

The adoption of the Christian religion in the rural 
areas is detected in El Penedès in the 4th century in the 
inscription IRC I 13, which is an early date for the rural 
environment, and in RIT 6 (from Sant Esteve de Caste- 
llet) later than the 4th century.

Economy and commerce in the Early Roman 
period

The data we have for the Early Roman period from 
the sources and epigraphy can be summarised in a few 
quotes.

Firstly, they refer to wine production. Pliny (Hist. 
Nat. 14.71) praises the wines of the Laietania and com-
pares those of Tarraco, Lauro and the Balearic Islands 

90. RIT 44.
91. Niquet 2004, 167-173.
92. Blázquez 1967.

important mobilitat social que demostra l’epigrafia de 
Tarraco, que va exercir de focus d’atracció d’immigra-
ció especialment des de la resta de la província, per bé 
que també des d’altres punts de l’Imperi.

Durant els tres primers segles de l’Imperi, els cul-
tes de l’Estat romà van dominar clarament, mentre 
que no es documenta cap testimoni de pervivència 
de culte indígena. Els cultes mistèrics estan molt poc 
representats a Tarraco; tan sols es coneix un document 
epigràfic a Mitra.90 D’altra banda, va existir també 
una comunitat jueva a la ciutat.91 Cal també fer al-
lusió a la comunitat cristiana, de la qual en coneixem 
l’existència des del 259, a partir de les actes martirials 
que relaten la mort del bisbe Fructuós i els diaques 
Auguri i Eulogi, arran de les persecucions de l’empe-
rador Valerià. Es tracta d’un dels testimonis més an-
tics del cristianisme a la península Ibèrica i donen fe 
d’una comunitat ben establerta i organitzada (Franchi 
dei Cavalieri 1959). Ara bé, hem de pensar que, tot 
i que no en tinguem proves directes, molt probable-
ment ja existia la comunitat cristiana a Tarraco des de 
molt abans: Tertul·lià (adv. Judaeos 7) (ca. 160-220) 
afirma que el cristianisme estava estès per tota Hispà-
nia, i Prudenci diu que hi va haver màrtirs hispànics 
en totes les persecucions.

En aquest punt, resulta interessant destacar la in-
tensificació de les relacions amb l’Àfrica romana, du-
rant els segles ii i iii, conseqüència de les quals van 
ser les fortes influències que se’n detecten en l’arque-
ologia. També es constaten en aspectes culturals, com 
podria ser la penetració del cristianisme, que sembla 
que va arribar a través de la província d’Àfrica.92

L’adopció de la religió cristiana, en medi rural, es 
detecta al Penedès en el segle iv amb la inscripció IRC 
I 13, que resulta una data primerenca per ser medi 
rural, i amb la RIT 6 (de Sant Esteve de Castellet), 
posterior al segle iv.

Economia i comerç a l’alt Imperi

Les dades que coneixem a través de les fonts i de 
l’epigrafia, per a l’alt Imperi, es resumeixen en poques 
citacions.

En primer lloc, fan referència a la producció de vi. 
Plini (Hist. Nat. 14.71) fa l’elogi dels vins de la La-
ietània i compara els de Tarraco, Lauro i els baleàrics 
als millors d’Itàlia. Marcial (1.26.9, 7.56.3, 13.118), 
en canvi, menysprea el vi laietà, mentre que considera 
els de Tarragona millors que els de la Campània i tan 
bons com els d’Etrúria. Sili Itàlic (Punica, 3.369-70; 
15.177) considera que els seus vins donen fama a la 

90. RIT 44.
91. Niquet 2004, 167-173.
92. Blázquez 1967.
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with the best Italian wines. Martial (1.26.9, 7.56.3, 
13.118), on the other hand, scorns the Laietania wines, 
but considers those of Tarragona better than those of 
Campania and as good as those of Etruria. Silius Itali-
cus (Punica, 3.369-70; 15.177) considers that its wines 
give fame to the city of Tarraco, as does Florus (Verg. 
2.8). The latter also appears to refer to the production 
of wheat.

Publius Anneus Florus (Verg. 2.8) refers to Tarra-
gona: “If fate denies me Rome as a homeland, may I 
at least remain here. What can I tell you, except that 
habit is a powerful force? Look! With continuous deal-
ings, the city has become pleasant for me, because, if 
you can believe me, for I have seen so many things, it 
is the most pleasant of all those one could choose for 
rest. You see there, oh stranger and friend, an honour-
able people, sober and peaceable, who, although they 
do not rush to be hospitable, are on reflection. A par-
ticularly temperate climate softens the change of the 
seasons, and the whole year is like spring. The land, 
fertile on the plains and above all on the hills –as they 
try to look like the vineyards of Italy and their ter-
races can be compared–, is not ashamed of a late au-
tumn. And if that were not enough, the city itself was 
founded under the noblest auspices, as, in addition to 
the standards of Caesar it displays, triumphs to which 
it owes its name, its nobility also has a foreign origin. 
Because, if you stop to look at its ancient temples, it 
is here where honour is paid to that horned kidnapper 
who snatched the maiden from Tyre, and after having 
played on all the seas, left her here, where he remained, 
and later, having forgotten the girl with him, abruptly 
fell in love with our shore.” 93

Florus’ passage “Italiae vites adfectat et comparat ar-
eas…” has been translated in various ways. The version 
“The land is fertile in the fields and still more on the 
hillocks, it produces wine and wheat as delicious as in 
Italy, and in the harvest of the autumn is not inferior 
to her” has been taken as evidence of the production of 
good wheat in the Tarragona area.94 The problem lies 
in the interpretation of the word “areas”. Area is any 
expanse of land (the plot of a house, an urban or rural 
enclosure, etc.) and often has the more specific meaning 
of a threshing floor (era in Catalan), where the wheat 
was threshed, as can be seen in the two Catalan deriva-
tions of the same Latin word, àrea and era. Therefore, in 
Florus’ text it either means simply “fields” or it refers to 
the eres (threshing floors), and in that case, by extension, 
to the cultivation of the wheat. However, it seems a little 

93. Translation by Joaquim Icart (Florus, Anneu L. 1981. 
Gestes dels romans, vol. ii, Fundació Bernat Metge, Barcelona).

94. J. Ruiz de Arbulo (2002) translates it as follows: “the land 
is fertile on the plains and above all in the hills, as it wishes to rival 
the vines of Italia and allow comparison with the fields of that 
country, and is not embarrassed by a late autumn.”

ciutat de Tarraco, com també Florus (Verg. 2.8). Ara 
bé, aquest darrer autor sembla que també fa referèn-
cia a la producció de blat.

Publi Anneu Florus (Verg. 2.8) fa referència a Tar-
ragona: «Si els fats em neguen Roma com a pàtria, 
que pugui, almenys, romandre ací. ¿Què et diré, sinó 
que l’habitud és una força poderosa? Mira! Amb el 
tracte continu, la ciutat ja se m’ha fet agradable, per-
què, si em creus, a mi que he vist tantes coses, és la 
més plaent de totes les que hom tria per al descans. 
Hi veus, oh foraster i amic, una gent honrada, sòbria, 
tranquil·la, que, si bé no s’apressa a ésser hospitalària, 
ho és amb reflexió. Un clima particularment temperat 
suavitza el canvi de les estacions, i tot l’any és com 
una primavera. La terra, fèrtil als plans i sobretot als 
pujols –car mira d’assemblar-se a les vinyes d’Itàlia i 
li compara els seus bancals–, no s’avergonyeix d’una 
llarga tardor. I per si encara això no és prou, la ma-
teixa ciutat fou fundada sota els més nobles auspi-
cis, car a més dels estendards de Cèsar, que ostenta, 
triomfs als quals deu el seu nom, la seva noblesa té 
també un origen estranger. Perquè, si pares esment en 
els seus temples antics, és ací on es ret honor a aquell 
raptor ornat de corns que, emportant-se’n la noia de 
Tir, i després d’haver-hi joguinejat per totes les mars, 
va jaquir-la ací, on es quedà, i després, oblidat de la 
noia que portava, sobtosament s’enamorà del nostre 
ribatge.»93

El passatge de Florus «Italiae vites adfectat et com-
parat areas…» s’ha traduït de diverses formes. La ver-
sió «La terra és fèrtil en els camps i encara més en els 
pujols, produeix vi i blat tan rics com a Itàlia, i en 
la collita de la tardor no és inferior a ella» ha fet que 
s’hagi pres com un testimoni de la producció de bon 
blat a la zona de Tarragona.94 El problema resideix en 
la interpretació d’«areas». Area és qualsevol superfície 
(el solar d’una casa, un recinte tancat, urbà o rural, 
etc.), i sovint té el valor més concret de l’era on es bat 
el blat, com reflecteixen els dos derivats catalans de 
la mateixa paraula llatina, àrea i era. Per tant, en el 
text de Florus, o bé significa simplement «camps» o fa 
referència a les «eres», i en aquest cas, per extensió, al 
conreu del blat. Amb tot, és una mica estrany que uti-
litzi l’era per parlar dels camps de blat. Per tant, si bé 
podria haver-hi la referència al blat en el text, potser 
és més probable una referència genèrica a qualsevol 
mena de conreu, en què Tarragona rivalitza amb la 
mateixa Itàlia.95

93. Traducció de Joaquim Icart (Florus, Anneu L. 1981. Gestes 
dels romans, vol. ii, Fundació Bernat Metge, Barcelona).

94. J. Ruiz de Arbulo (2002) ho tradueix com segueix: «La 
tierra es fértil en las llanuras y sobre todo en las colinas, pues ella 
pretende rivalizar con las viñas de Italia y admitir comparación con 
los campos de ese país, y no se sonroja por un otoño tardío.»

95. Agraeixo a Jesús Carruesco aquests comentaris sobre les 
traduccions del text de Florus.
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strange that he would use the word for threshing floor 
to speak about wheat fields. Therefore, although there 
may have been a reference to wheat in the text, perhaps 
it is more likely that it was a generic reference to any 
kind of crop in which Tarragona rivalled Italy.95

The inscription RIT 364, “cuius beneficio in lega-
tionem eundo at [sic] frumentum comparandum plebs 
adievata est” (“from whose benefit obtained by the mis-
sion [sent] to obtain wheat, the people were alleviated”), 
documents a delegation sent by a private individual to 
buy wheat for the people at a time of shortage.96 Accord-
ing to J. Pons (1994), this type of inscription is evidence 
of the difficulties the country’s towns had when it came 
to meeting the cost of the annona frumentaria at times 
of shortage (for other examples see Prevosti 2005, 340). 
The case of Tarragona leads us to believe that it may 
have been a symptom of the wheat shortage the Catalan 
coastal area may have suffered at some time during the 
2nd century, as a result of the widespread planting of 
vineyards.

G. Alföldy (1991, 77) states that the inscriptions 
tells us that in Tarraco there were artisans who worked 
with the various mechanical means of producing metal. 
He also notes that there are few inscriptions referring to 
merchants. Those there are show the close relationships 
Tarraco maintained with other Hispanic towns, North 
Africa and other parts of the Empire, indicating that 
there was a dynamic trading activity. We find a negotians 
(RIT 449), an immigrant from Auso, who found him-
self in Tarraco mercandi causa (RIT 381), a copo (tavern 
keeper) (RIT 420), an aerarius (RIT 441), a customs of-
ficer (?) (RIT 447), artisans who belonged to the collegia 
of the fabri and the centonarii (RIT 435, 351, 437, 370, 
448, 450), a stud[ios]us artis (RIT 448), an aurif[ex] 
(RIT 446), an inaura[t]or (RIT 394), a plumbarius (RIT 
440), and tector(es) et pictor(es) (RIT 39).

Pliny (Hist. Nat. 19.10): “Hispania citerior also has 
linen of extraordinary whiteness, thanks above all to 
the waters of the torrent that bathes Tarraco, in which 
they give it lustre. Also admirable is the subtlety of the 
fabric of gauze found there”. From this text we deduce 
that along the River Francolí there must have been 
fields for whitening fabrics, in addition to a textile in-
dustry that was probably of some importance. Further 
evidence is found in a bilingual inscription from the 
Late Republican period found in the area of Caputxins 
Street, inside the urban centre of Tarraco, which men-
tions an indigenous Fulvia lintearia (RIT 9) (see foot-
note 65). Altogether, this leads us to believe that there 
was a sizeable and well-known industry, probably with 
a certain indigenous tradition.

95. I am grateful to Jesús Carruesco for these comments on the 
translations of Florus’ text.

96. Alföldy (1975) dates this inscription to the 2nd century.

La inscripció RIT 364, «cuius beneficio in legati-
onem eundo at [sic] frumentum comparandum plebs 
adievata est» («de cuyo beneficio obtenido por la mi-
sión [enviada] a procurarse trigo, el pueblo se alivió»), 
documenta una legació d’un particular per comprar 
blat per al poble, en un moment d’escassetat.96 Com 
comenta J. Pons (1994), aquest tipus d’inscripcions 
donen fe de les dificultats que passaven les ciutats 
del país a l’hora d’atendre els costos de l’annona fru-
mentaria, en moments de carestia (altres exemples a 
Prevosti 2005, 340). El cas de Tarragona fa pensar 
que podria ser símptoma de l’escassetat de blat que 
podria haver patit l’àrea costanera catalana, en algun 
moment del segle ii, a causa de la dedicació molt ex-
tensa de l’agricultura al cultiu del vi.

G. Alföldy (1991, 77) diu que les inscripcions 
demostren que a Tarraco hi havia artesans per a les 
diverses elaboracions mecàniques del metall. També 
comenta que hi ha poques inscripcions que es referei-
xin a comerciants. En elles es demostren les estretes 
relacions de Tarraco amb altres ciutats hispanes, amb 
el nord d’Àfrica i amb altres parts de l’Imperi, cosa 
que indica un actiu intercanvi comercial. Apareixen 
un negotians (RIT 449), un immigrant d’Auso, que es 
trobava a Tarraco mercandi causa (RIT 381), un copo 
(taverner) (RIT 420), un aerarius (RIT 441), un dua-
ner (?) (RIT 447), artesans associats en els collegia dels 
fabri i dels centonarii (RIT 435, 351, 437, 370, 448, 
450), un stud[ios]us artis (RIT 448), un aurif[ex] (RIT 
446), un inaura[t]or (RIT 394), un plumbarius (RIT 
440), tector(es) et pictor(es) (RIT 39).

Plini (Hist. Nat. 19.10): «La Hispània Citerior 
produeix també un lli d’extraordinària blancor, a cau-
sa de les aigües del torrent que banya Tàrraco, on el 
blanquegen. La seva finor és meravellosa, i allí s’han 
establert els primers obradors de fabricació de gases» 
(traducció a partir de Recasens 1966, amb l’ajut de 
Jesús Carruesco). D’aquest text es dedueix que al llarg 
del Francolí hi havia d’haver prats de blanqueig de 
teles, a més d’una indústria tèxtil que segurament te-
nia una importància notable. I encara ho reforça una 
inscripció bilingüe d’època republicana tardana, tro-
bada a la zona del carrer Caputxins, dins del nucli 
urbà de Tarraco, que fa esment d’una Fulvia Lintearia 
indígena (RIT 9) (que hem comentat a la nota 65). 
Tot plegat fa pensar que es tracta d’una indústria im-
portant i ben coneguda, segurament amb una certa 
tradició indígena.

96. Traducció d’Alföldy 1991 (73, n. 438). Alföldy (1975) 
data la inscripció en el segle ii.
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The study of the ager of Tarraco in the Early 
Roman period

By the time of Augustus, we can state that the Ibe-
rian oppida in the Catalan area were no longer inhab-
ited. In the country, the clearest evidence of the change 
is once again provided by the archaeology of the rural 
population, with a notable nuclearisation of the scat-
tered establishments and the fairly generalised adoption 
of the villa system. The small scattered habitats with 
an indigenous tradition that proliferated throughout 
the country from the middle of the 2nd century BC, 
some of them with clear Iberian precedents, and espe-
cially those that arose from the end of the 2nd century 
and the beginning of the 1st century BC, mostly dis-
appeared during the time of Augustus or even a little 
earlier. In contrast, those that survived were remodelled 
with what were clearly Roman buildings. The reduction 
of the scattered rural establishments to one third in the 
surveys of the Argentona valley, to an eighth in the stud-
ies of the municipal area of Premià de Mar, to less than 
half in the ager of Ieso, to three quarters in the surround-
ings of Ruscino, and to four fifths in the Òdena basin, 
reflect notable differences, although the trend towards a 
decrease is generalised (Prevosti 2005, 408-409).

Carreté, Keay and Millett’s study (1995) of the ager 
of Tarraco focused on the Alt Camp concluded that 
during the Early Roman period no change can be de-
tected in the density of establishments, which remained 
the same as in the Republican period. The density, as 
in that period, is calculated at approximately one estab-
lishment per square kilometre, a figure that, extrapolat-
ing the data, would give 3,300 establishments in the 
whole territory. Based on this, they calculate that, with 
an average of 20 persons per establishment, the rural 
population of Tarraco would have been some 66,000 
people. They calculate the population of the urban cen-
tre as between 9,590 and 15,120 inhabitants. Therefore 
it would have been between 13 and 20% of the total 
population of the territory. They deduce, therefore, that 
the city would have had an essentially rural population. 
The surveys identify an area of some four kilometres 
around the urban centre with a very low population 
density, which leads them to believe that it was occupied 
by market gardens and orchards. This is also suggested 
by the inscription RIT 368, which refers to the hortos 
coherentes sive suburbanum.97 They believe that both the 
archaeology and the epigraphy show that Tarraco was 
essentially a political hub and a centre for consumption 
by the elites. The largest concentration of villas is de-
tected in the southwest of the study area, especially on 
the coast. In the Early Roman period they attest an in-
crease in the variety of pottery and a diversification of its 

97. See page 90. A well known parallel in this case would be 
the city of Iol Caesarea in Algeria (Leveau 1984).

L’estudi de l’ager de Tarraco en època 
altimperial

A l’àrea catalana, en època d’August, podem dir 
que ja no queda poblament en els oppida ibèrics. En 
el camp, la manifestació més clara de canvi la forneix, 
altre cop, l’arqueologia del poblament rural, amb una 
nuclearització notable dels establiments dispersos i 
amb l’adopció força generalitzada del sistema de la 
vil·la. Aquells petits hàbitats dispersos de tradició in-
dígena que proliferaven pel país des de la meitat del 
segle ii aC, alguns amb clars precedents ibèrics, i es-
pecialment sorgits a partir de la darreria del segle ii 
aC i l’inici de l’i aC, desapareixen en gran mesura en 
època d’August o una mica abans. Per contra, els que 
perviuen són remodelats i s’hi aixequen construccions 
netament romanes. La reducció dels establiments ru-
rals dispersos a un terç en les prospeccions de la riera 
d’Argentona, a un octau en els estudis del terme de 
Premià de Mar, a menys de la meitat a l’ager de Ieso, 
a tres quartes parts als voltants de Ruscino, a quatre 
cinquenes parts a la conca d’Òdena, reflecteixen dife-
rències notables, tot i que la tendència a la minva és 
ben general (Prevosti 2005, 408-409).

L’estudi de Carreté, Keay i Millett (1995) a l’ager 
de Tarraco, centrat a l’Alt Camp, conclou que durant 
l’alt Imperi no es detecta cap canvi de la densitat d’es-
tabliments, sinó que roman igual que en època repu-
blicana. La densitat, com en aquell període, es calcula 
aproximadament en un establiment per km2, xifra que 
donaria també 3.300 establiments en tot el territori, 
extrapolant les dades. A partir d’aquí, calculen que, 
amb una mitjana de 20 persones per establiment, es 
pot fer una estimació de la població rural de Tarraco 
de 66.000 habitants. Calculen la població del nucli 
urbà en una xifra entre 9.590 i 15.120 habitants. Per 
tant, es tractaria d’entre un 13 i un 20 % del total 
de la població del territori. Dedueixen, doncs, que la 
ciutat tindria una població molt essencialment rural. 
Les prospeccions identifiquen una zona d’uns 4 km al 
voltant del nucli urbà, amb molt poca densitat de po-
blament, que els fa pensar en un espai dedicat a horts, 
com de fet també fa pensar la inscripció RIT 368, 
que al·ludeix als hortos coherentes sive suburbanum.97 
Pensen que tant l’arqueologia com l’epigrafia demos-
tren que Tarraco era essencialment un centre polític 
i un centre de consum de l’elit. La concentració més 
important de vil·les es detecta al sud-oest de la zona 
d’estudi, i especialment a la costa. Constaten, en èpo-
ca altimperial, un increment en la varietat de ceràmi-
ques i una diversificació de les seves procedències, que 
atribueixen a l’economia florent i al fàcil accés a les 
xarxes de comunicació centrades en Tarraco. Amb tot, 

97. Vegeu la pàg. 90. Un paral·lel ben conegut d’aquest cas 
seria el de la ciutat de Iol Caesarea, a Algèria (Leveau 1984).

AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural



85

origins, which they attribute to a flourishing economy 
and easy access to the communication networks centred 
on Tarraco. Overall they note that the total volume of 
pottery found at the sites belonging to this period is 
less than that of the previous periods. They particularly 
detect a decrease in the number of amphoras, which 
they attribute to an increase in the consumption of lo-
cal products. The two types of local paste identified in 
the Tarraconense amphoras demonstrate complemen-
tary distributions, one centred on Tarraco and the other 
that attests a continuity of the links with El Penedès, 
as already observed in the Republican period. The first 
is the most important and predominates in an area of 
some 10 km from the city towards the interior, from 
where it seems to have been redistributed to the inland 
rural establishments. This appears indicative of the area 
for which the city acted as a service centre. They believe 
that there must have been other smaller centres, perhaps 
road stations, that acted as markets to cover the daily 
needs of other parts of the territorium. In addition to 
the emergence of villas, they observe other types of sites 
that make up a complex hierarchy, as well as the typical 
farms of the previous periods. Sites 1.6, on the outskirts 
of Constantí, and 2.3 appear to be agglomerations.

Once again these results contrast enormously with 
the rest of the Catalan area, which we have seen above. 
The same is true of those obtained from the study of 
another part of the ager of Tarraco, the Baix Penedès 
(Guitart, Palet and Prevosti 2003; Prevosti in press), 
where, in the Iberian period, thirty-seven scattered ru-
ral establishments were detected in the territory; in the 
Republican period there were eighty-five, whereas in the 
Imperial period we know of only thirty-seven. This is 
a considerable reduction. In the Early Roman period 
it is obvious that there was a change in the population 
pattern. This was characterised by a notable decrease in 
the scattered settlements of the Republican period and 
the consolidation of the type of population, which was 
also scattered, but was larger and organised according 
to the villa system. The introduction of the new system 
must have absorbed the rural population that, in the 
Republican period, had lived in the many small rural 
establishments that were spread over the territory. It also 
seems that we have to link this to the establishment of a 
centuriated cadastre (Palet 2003) and to possible chang-
es in the ownership of the territory. The new settlement 
pattern was imposed gradually from the time of Caesar 
and ended up producing a radically new situation with 
a lower population density. This was maintained during 
the first two centuries of the Empire, until the end of 
the 2nd century AD. We have interpreted this reduction 
as a nuclearisation of the population, characterised by 
the development of a more concentrated type of habi-
tat, the villae. These were large centres from which the 
exploitation of the territory was organised in larger fun-
di, although they coexisted with some simple country 

noten que el volum total de ceràmica trobada en els 
jaciments, pertanyent a aquest període, és inferior a 
la dels períodes anteriors. Especialment, es detecta un 
descens de les àmfores, interpretat com un increment 
del consum de productes autòctons. Els dos tipus de 
pasta local identificats en les àmfores tarraconenses 
mostren distribucions complementàries, una focalit-
zada a Tarraco i l’altra que evidencia una continuïtat 
amb el lligam cap al Penedès, com ja s’observava en 
el període republicà. La primera és la més important 
i predomina en una àrea d’uns 10 km cap a l’interi-
or, respecte de la ciutat, des de la qual sembla que es 
redistribuïa cap a establiments rurals de l’interior. Els 
sembla indicatiu de la zona de la qual la ciutat feia 
de nucli de serveis. Pensen que hi havia d’haver altres 
centres menors amb funció de mercats, per cobrir les 
necessitats quotidianes d’altres parts del territorium, 
potser estacions de les vies. A més de l’emergència de 
vil·les, observen altres tipus de jaciments, que con-
formen una jerarquia complexa, així com les granges 
típiques dels períodes precedents. Els jaciments 1.6, 
a la vora de Constantí, i 2.3, els semblen aglomera-
cions.

Altre cop aquests resultats contrasten enormement 
amb els de la resta de l’àrea catalana, que hem vist 
més amunt. També ho fan amb els assolits en l’estudi 
d’una altra part de l’ager de Tarraco, el Baix Penedès 
(Guitart, Palet i Prevosti 2003; Prevosti en premsa), 
on si en el període ibèric es detectaven 37 jaciments 
rurals dispersos pel territori, i en el període republicà 
se’n detectaven 85, en època imperial se’n coneixen 
37. Per tant, la reducció és molt important. En èpo-
ca altimperial, es fa evident un canvi en el patró de 
poblament, caracteritzat per una notable disminu-
ció dels assentaments de caràcter dispers del període 
republicà i la consolidació d’un tipus de poblament 
també dispers però de més entitat, organitzat segons 
el sistema de la vil·la. La introducció del nou sistema 
devia absorbir els camperols que en l’etapa republica-
na habitaven els nombrosos petits establiments rurals 
esparsos pel territori. Sembla que també s’ha de posar 
en relació amb l’establiment d’un cadastre centuriat 
(Palet 2003), i possibles canvis en la propietat territo-
rial. El nou patró d’assentament es va anar imposant 
lentament des d’època cesariana i va acabar produint 
una situació radicalment nova de menor densitat del 
poblament, que es va mantenir durant els dos primers 
segles de l’Imperi, fins a final del segle ii dC. Vam in-
terpretar aquesta reducció com una nuclearització del 
poblament, caracteritzat pel desenvolupament d’un 
tipus d’hàbitat més concentrat, les villae, centres de 
gran entitat que organitzen l’aprofitament del terri-
tori en fundi de mida més gran, per bé que coexistint 
amb algunes cases de camp senzilles, corresponents a 
petits propietaris o a colons dependents de les vil·les. 
D’altra banda, el Baix Penedès sofreix una davallada 
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dwellings belonging to smallholders or colonists who 
were dependent on the villas. On the other hand, the 
Baix Penedès saw such a large decrease in the density of 
its rural population that we believe it is quite possible 
that this was accompanied by a certain depopulation 
of the region, perhaps as a result of the changes in land 
ownership corresponding to the centuriation of the ter-
ritory and possibly to the Caesar’s deductio of veterans in 
Tarraco, according to J. Ruiz de Arbulo (2002; 2009). 
It is therefore difficult to compare the area of the Alt 
Camp with that of the Baix Penedès, as the results for 
both are highly atypical. 

In contrast, abundant remains of scattered rural 
habitats have been found in the Alt Penedès, also part 
of the ager of Tarraco. The epigraphy tells us that in 
many cases they are the fundi of persons of a certain 
importance who were well integrated into the society 
of Roman rights. However, we have also detected the 
presence of slaves and freedmen who worked in this 
rural environment. Thus, this area does not show the 
marginalised appearance of the Baix Penedès (Prevosti 
in press).

The most important economic activity detected by 
archaeology in the rural coastal areas of modern-day 
Catalonia is the well known production and market-
ing of Tarraconense wine, which was carried out on 
a large scale. In fact, this is an episode that straddles 
the Late Republican and Early Roman periods. From 
of the middle of the 1st century BC, although with 
precedents in the first half of that century, we detect 
the mass production of Tarraconense wine and a dras-
tic reduction in that imported from Italy. The need 
to supply wine to the armies deployed in the Gaulish 
wars may have been, due to the proximity, a golden 
opportunity for the producers in the Catalan area, al-
though we do not know to what extent the excheq-
uer may have played a role in this. At the same time 
there was an irruption of Baetican products (salted 
fish, wine and olive oil) onto the market. From the last 
quarter of century, Ibiza also began to export wine in 
abundance again. From the 1st century, southern Gaul 
also began to produce and market its wine. I believe 
that altogether this indicates a major change in the 
economic situation, in which Rome stopped protect-
ing the landowners of the Italic area and opened up 
the gates to the most Romanised provinces. It is quite 
possible, despite the earlier existence of measures to 
protect the Italic countryside, that the interests of the 
landowning classes, who had by this time spread their 
possessions to the provinces, were behind these chang-
es and the abolition of the former monopolies. This 
means that the irruption onto the market of Tarraco-
nense, Baetican, Ibizan and Gallic wine and Baetican 
salted fish and olive oil would have corresponded not 
only to a wish to open up the Mediterranean market 
to the provincials, but also to pressure from the Ro-

tan important de la densitat del poblament rural que 
fa pensar que és ben possible que tot plegat també 
anés acompanyat d’un cert despoblament de la co-
marca, potser fruit dels canvis en la propietat de la 
terra corresponents a la centuriació del territori i pos-
siblement a la deductio de veterans que va fer Cèsar a 
Tarraco, segons J. Ruiz de Arbulo (2002; 2009). Així 
doncs, es fa difícil de comparar la zona de l’Alt Camp 
amb la del Baix Penedès, ja que els resultats exposats 
de totes dues resulten força atípics.

A l’Alt Penedès, també dins de l’ager de Tarraco, 
en canvi, s’han trobat abundants restes d’hàbitats ru-
rals dispersos. L’epigrafia informa que en molts casos 
responen a fundi de personatges d’un cert relleu, per-
fectament integrats dins de la societat de dret romà. 
Però també s’ha detectat la presència d’esclaus i lli-
berts que treballaven en aquest medi rural. La zona, 
doncs, no ofereix l’aspecte marginal del Baix Penedès 
(Prevosti en premsa).

L’activitat econòmica més important que ha de-
tectat l’arqueologia de les àrees rurals costaneres de 
l’actual Catalunya és la coneguda producció i comer-
cialització del vi tarraconense, que es va fer a gran 
escala. De fet, es tracta d’un episodi que està a cavall 
entre el període tardorepublicà i l’alt Imperi. A partir 
de la meitat del segle i aC, tot i que amb precedents 
en la primera meitat del segle, es detecta la producció 
massiva de vi tarraconense i la reducció dràstica de 
les importacions d’Itàlia al país. L’abastiment de vi 
als exèrcits destacats a la guerra de les Gàl·lies podria 
haver estat, per la proximitat, una ocasió d’or per als 
productors de l’àrea catalana, per bé que no sabem en 
quina mesura hi pot haver jugat també el seu paper 
el fisc. Al mateix temps, es produí la irrupció en el 
mercat dels productes bètics (salaons, vi i oli). Des del 
darrer quart de segle, Eivissa també tornà a exportar 
vi en abundància. A partir del segle i, la Gàl·lia me-
ridional també començà a produir i comercialitzar el 
seu vi. Penso que tot plegat indica un canvi important 
de la situació econòmica, en la qual Roma va deixar 
de protegir els propietaris de la terra d’àmbit itàlic, 
per passar a obrir el ventall a les províncies més roma-
nitzades. És ben possible que, tot i l’antiga existència 
d’uns principis proteccionistes del camp italià, els in-
teressos de les classes propietàries de les terres, que ara 
havien estès les seves possessions a àmbits provincials, 
fossin els que feren girar les coses, en el sentit d’obviar 
els antics monopolis. Això significaria que la irrupció 
en el mercat del vi tarraconense, bètic, eivissenc o gal, 
i de les salaons i l’oli bètics, respondria no tant a la 
voluntat d’obertura del mercat mediterrani als pro-
vincians, sinó més aviat a la pressió de les classes altes 
romanes, que hi tenien interès, per poder treure més 
rendiment de les terres que havien anat adquirint a 
les províncies. El resultat fou el retrocés del vi itàlic 
i una liberalització dels mercats, amb el consegüent 
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man upper classes, who would have wanted to gain 
greater profit from the land they had acquired in the 
provinces. The result was a recession in the Italic wine 
business and a liberalisation of the market, with the 
consequent domination of the productions from the 
Tarraconense, Baetica and Gaul, probably with more 
competitive prices, as the opinions of Juvenal, Fronto 
and Martial appear to indicate. Nevertheless, this ex-
planation is a simplification based on current models 
of how the market works for eminently economic rea-
sons. This is due to our lack of knowledge of other 
factors that may have played a role in the relations 
between Rome and Hispania Citerior. Among them 
we have to take into account the possibility that the 
exchequer may have seriously orientated the destina-
tion of certain products. The arrival en masse of Italic 
wine in an area of the Catalan coast may also have 
been related to the purchase of a product from that 
area, perhaps iron (Prevosti 2005; 2009).

The interpretation of amphora stamps is not suf-
ficiently clear and has consequently generated diverse 
opinions among researchers about the identity of the 
people in charge of the Tarraconense wine business and 
its production and marketing. This subject is intimately 
linked to the model of agricultural exploitation, as well 
as to the study of the rural population. The most widely 
held hypothesis, which is defended by J. Miró (1988) 
and other authors, at least for the earliest stamps, is that 
they are the names of the fundi owners. These earliest 
names indicate a central Italian origin, particularly Osca 
and Umbria (Pena and Barreda 1997; Pena 1998; Barre-
da 1998). In the opinion of these authors, the Catalan 
coastal area may have been subjected to a buying up of 
land by the powerful looking to invest in agricultural 
property during the period of the civil wars –a turbulent 
and unstable time, both politically and socially–, who 
would have had freedmen running their businesses. We 
know, moreover, that there was a shortage of land in 
Italy during this period and also that investment in ag-
riculture outside Italy must have been a safer bet. M. J. 
Pena has repeatedly insisted on interpreting the origin 
of the wine business, as well as the presence of Roman 
immigrants in the Catalan towns, as part of Caesar’s 
policy of colonisation. The wealthy would have bought 
up land from Italy and would not therefore have come 
to Hispania themselves, sending instead their freedmen 
or slaves. In other words, Pena tells us, the protagonists 
of the wine business were Romans or Italics who arrived 
here during and after the time of Caesar. However, she 
does not believe that large numbers of Italics came at 
the beginning of the 1st century BC in relation to the 
origin of the Republican towns.

On the other hand, the analysis of amphora pastes 
aimed at characterising the production centres shows 
that the same stamp was often manufactured by dif-
ferent potteries and may therefore have indicated the 

domini de les produccions tarraconenses, bètiques 
o gal·les, probablement amb preus més competitius, 
com semblen indicar les opinions de Juvenal, Frontó 
i Marcial. Amb tot, aquest esquema resulta una sim-
plificació, dins dels models actuals de funcionament 
dels mercats per raons eminentment econòmiques, a 
causa del desconeixement que tenim d’altres factors 
que poguessin jugar un paper en les relacions entre 
Roma i la Hispania Citerior. Entre ells, cal pensar 
que el fisc podia orientar seriosament la destinació de 
certs productes. L’arribada massiva de vi itàlic a l’àrea 
costanera catalana podria haver tingut també alguna 
relació amb l’obtenció d’algun producte de la zona, 
potser el ferro (Prevosti 2005; 2009).

La interpretació dels segells de les àmfores no és 
prou clara i per tant ha generat diversitat d’opinions, 
entre els investigadors, sobre la identitat dels perso-
natges que endegaren el negoci del vi tarraconense i 
sobre el procés de producció i comercialització, un 
tema, doncs, íntimament relacionat amb el model 
d’explotació agrària, així com també amb l’estudi del 
poblament del camp. La hipòtesi més estesa, ja defen-
sada per J. Miró (1988) i altres autors, almenys en les 
marques més antigues, és que es tracta dels noms dels 
amos dels fundi. Aquests noms més antics indiquen 
una procedència centreitàlica, especialment osca i 
umbra (Pena i Barreda 1997; Pena 1998; Barreda 
1998). Aquestes autores opinen que l’àrea costanera 
catalana podria haver estat objecte d’un acaparament 
de terres per part de poderosos, per invertir en propie-
tat agrícola, durant el període de les guerres civils –tan 
agitat i inestable, tant políticament com socialment–, 
que tindrien lliberts al capdavant dels seus negocis. 
Sabem, a més, que a Itàlia, en aquest període, hi havia 
un problema de manca de terra, així com que la in-
versió agrícola fora d’Itàlia devia ser més segura. M. J. 
Pena ha insistit repetidament a interpretar l’origen del 
negoci del vi, així com de la presència d’immigrants 
romans a les ciutats catalanes, en la política cesariana 
de colonització. Personatges adinerats haurien acapa-
rat terres des d’Itàlia, i per tant no haurien vingut al 
país, sinó que haurien enviat els seus lliberts o esclaus. 
És a dir, Pena interpreta que els protagonistes del ne-
goci del vi van ser romans o itàlics vinguts a partir 
d’època cesariana, i en canvi no creu que, a l’inici del 
segle i aC, la vinguda d’itàlics en relació amb l’ori-
gen de les ciutats republicanes fos gaire important en 
nombre.

D’altra banda, les anàlisis de pastes d’àmfores, que 
pretenen caracteritzar els centres productors, mostren 
que el mateix segell es fabricava sovint en diferents 
terrisseries, i, doncs, podria indicar el negotiator que 
comprava el vi.98 Ara bé, també podrien correspondre 

98. Aquesta és la hipòtesi que sostenen A. López (1990; 1995; 
1998) i altres autors.
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negotiator who bought the wine.98 However, they could 
also correspond to amphoras produced in different fun-
di with the same owner. Nevertheless, not everything 
indicates agricultural property in the hands of Roman 
elites; there is also evidence that land was owned by the 
local municipal aristocracies of Narbo, Barcino, Dertosa 
and even Verona.99

The classical writers tell us of a series of members 
of the Roman ruling classes who owned land on the 
Tarraconense coast, and on occasion, in the advanced 
Early Roman period, they even specify that the proper-
ties produced wine (Prevosti 2009, 255). This would 
be an early reflection of the same situation suggested 
by M. J. Pena of agricultural land in this coastal area in 
the hands of powerful Roman absentee landlords, who 
would have had their properties managed by slaves or 
colonists.

The manufacture of Dressel 2-4 amphoras began in 
the second half of Augustus’ mandate. They were the 
characteristic amphoras of the Julio-Claudian period 
and were mainly used for exports to Rome. According 
to M. Corsi and B. Liou (1985) and J. Miró (1988), the 
stamps on them basically reflect the names of slaves or 
low-class freedmen, who could have been the potters. I 
believe that one possibility may be that the exploitation 
system of the wine-producing villas had evolved. This 
could have been in keeping with a certain increase in 
the size of the property, as well as with the possibility, 
also pointed out by J. Miró, of the existence of imperial 
properties. If the names on the amphora stamps could 
have been those of slaves placed in charge of the pot-
teries, they could also have belonged to slaves in charge 
of the vineyards.100 This would also be in keeping with 
M. J. Pena’s research (1998) and they could be inter-
preted as individuals working for absentee owners from 
aristocratic families. X. Nieto and X. Raurich (1998), 
who study the wine transport through shipwrecks, have 
reached the conclusion that the difference between the 
transportation of the Pascual 1 and Dressel 2-4 ampho-
ras appears to be more an indication of a change in the 
ownership of the vineyards than in the organisation 
of the trade. In this respect it is well known that the 
Julio-Claudian dynasty was characterised by massive 
acquisitions of land which became imperial property; 
this could also have been the case with certain fundi on 
the Catalan coast. The small vessels containing Pascual 
1 amphoras appear to have been carrying cargos sent 

98. This is the hypothesis maintained by A. López (1990; 
1995; 1998) and other authors.

99. Baebius Tuticanus from Verona (Tremoleda 2005).
100. For example, the slave-colonists, who were legally slaves 

but acted as tenant farmers, paid rent to the owner and were al-
lowed to have peculium (see Prevosti 2005, 325-326). The farms 
often had their own potteries, which may have been run by the 
vilicus himself. See also the chapter dedicated to antefixes in this 
monograph.

a producció d’àmfores en diferents fundi d’un mateix 
propietari. Amb tot, no tots els indicis apunten a pro-
pietat agrària en mans de les elits de Roma; també hi 
ha indicis de propietat en mans de les aristocràcies 
municipals locals, de Narbo, de Barcino, de Dertosa, i 
fins de Verona.99

Els escriptors clàssics informen sobre un seguit  
de personatges de les classes dirigents romanes, que te-
nien terres en el litoral de la Tarraconense, i en alguna  
ocasió, ja d’època altimperial avançada, fins i tot precisen 
que eren dominis dedicats a la producció de vi (Prevosti 
2009, 255). Això reflectiria en un moment posterior la 
mateixa situació que suposa M. J. Pena, de l’existència 
de propietat agrària d’aquesta zona costanera en mans de  
poderosos romans absentistes, que, per tant, havien de 
tenir les terres menades per esclaus o colons.

Els segells sobre àmfores Dressel 2-4, que es co-
mençaren a fabricar en la segona meitat del mandat 
d’August i són les àmfores característiques de l’etapa 
julioclàudia, que s’exporten principalment a Roma, 
segons M. Corsi i B. Liou (1985) i J. Miró (1988), 
reflecteixen essencialment noms d’esclaus o de lliures 
de condició baixa que podrien ser els noms dels ter-
rissaires. Crec que una possibilitat seria que el sistema 
d’explotació de les vil·les dedicades a la vinya hagués 
evolucionat. Això podria estar en consonància amb 
un cert increment de la grandària de la propietat, així 
com amb la possibilitat, també apuntada per J. Miró, 
de l’existència de propietats imperials. Si els noms dels 
segells d’àmfores poden respondre a esclaus col·locats 
al capdavant de les terrisseries, també poden respon-
dre als esclaus posats al capdavant de les explotacions 
dedicades al vi;100 fet que estaria també en consonàn-
cia amb les investigacions de M. J. Pena (1998), i es 
podrien interpretar com a individus dependents de 
propietaris absentistes, pertanyents a famílies aristo-
cràtiques. X. Nieto i X. Raurich (1998), que estudien 
el transport del vi a través dels derelictes, arriben a la 
conclusió que la diferència entre el transport de les 
àmfores Pascual 1 i les Dressel 2-4 sembla indicar més 
un canvi en la propietat de les vinyes que no pas en 
l’organització del comerç. En aquest sentit, és prou 
sabut que la dinastia julioclàudia es caracteritzà pels 
forts acaparaments de terres, que passaven a ser pro-
pietats imperials, fet que també podria haver estat el 
cas en alguns fundi de la costa catalana. Els vaixells 
amb Pascual 1, de petites dimensions, semblen cor-
respondre als carregaments que duien els mateixos 

99. Baebius Tuticanus de Verona (Tremoleda 2005).
100. Per exemple, els esclaus-colons, que eren jurídicament 

esclaus, però funcionaven com a arrendataris parcers, pagaven una 
renda al propietari i se’ls permetia tenir peculium (vegeu Prevosti 
2005, 325-326). En les explotacions sovint hi havia una terrisseria, 
que podria haver estat al càrrec del mateix vilicus. Vegeu també el 
capítol dedicat a la producció d’antefixes en aquesta monografia.
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by the producers themselves to the port of Narbonne, 
where there would have been merchants who organised 
their redistribution. Dressel 2-4 amphoras, on the other 
hand, covered more diverse routes. It was as if the mer-
chant organised the transport directly from the area of 
production with a good knowledge of who it was des-
tined for, perhaps with routes more on the high seas, 
towards central Italy via the islands and the Strait of 
Bonifacio. In any case, everything appears to indicate a 
major evolution in the system of wine production and 
marketing (Prevosti 2009).

In the ager Tarraconensis we document the appear-
ance of wine amphora workshops in the time of Au-
gustus. They produced the Oberaden 74 form at La 
Canaleta (Vila-seca), Darró (Vilanova i la Geltrú) and 
Vilarenc (Calafell), although the form that was mass 
produced in the majority of the numerous potteries in 
the Camp de Tarragona was the Dressel 2-4, accompa-
nied by the occasional Dressel 7-11. Recent studies, in-
cluding those carried out as part of this project, indicate 
that the production of Dressel 2-4 lasted at least until 
the end of the 2nd and the beginning of the 3rd century 
(Járrega and Otiña 2008). In the amphoras stamps the 
authors identify mainly the names of slaves. They be-
lieve that the production of Julio-Claudian period am-
phoras appears to include the model of the independent 
villa potteries, in which slaves may have worked under 
the locatio-conductio system or under an exploitation 
system similar to that of the cooperatives that produced 
the stamped La Graufesenque.

In some cases, these figlinae became large pottery in-
dustries that, in addition to manufacturing amphoras, 
also made other types of pottery. They normally made 
common ware, large receptacles, such as dolia, and 
building materials, including tegulae, imbrices and even 
antefixes, such as those studied by J. López101 as part 
of this project. In some cases they even manufactured 
Hispanic terra sigillata.

I. Arrayás (2005) believes that the reorganisation 
of the Iberian territories was completed by the second 
half of the 1st century BC, so that with the arrival of 
the Principality they could be considered to have been 
Romanised. He also suggests that the widespread disap-
pearance of the Late Iberian rural establishments in the 
second half of the 1st century BC can be explained by 
the new production trends. The new crops, particularly 
wine, did not completely replace the traditional ones, 
although the latter were marginalised to the earlier, 
more specialised establishments. Between the middle of 
the 1st century BC and the beginning of the 1st century 

101. J. López and Ll. Piñol (2008) studied the antefixes found 
in the Plaça de la Font in Tarragona, which came from a workshop 
that manufactured antefixes and terracotta tiles (lastra campana). 
They also refer to the one found in the ager of Tarraco in López i 
Piñol 2008, 64-69.

productors cap al port de Narbona, on hi devia haver 
comerciants que feien la redistribució del producte, 
mentre que els de Dressel 2-4 fan rutes més diverses, 
com si el comerciant organitzés el transport des de la 
mateixa àrea de producció, amb bon coneixement del 
destinatari, potser amb unes rutes més d’alta mar, cap 
a Itàlia central, per les illes i per l’estret de Bonifacio. 
En qualsevol cas, tot sembla indicar que es produí 
una evolució important en el sistema de producció i 
comercialització del vi (Prevosti 2009).

A l’ager Tarraconensis es documenta l’aparició 
dels tallers d’àmfores de vi en època d’August, amb 
la producció de la forma Oberaden 74 a la Canaleta 
(Vila-seca), a Darró (Vilanova i la Geltrú) i al Vila-
renc (Calafell), per bé que la forma que es va produ-
ir de forma massiva en la majoria de les nombroses 
terrisseries del Camp de Tarragona és la Dressel 2-4, 
acompanyada d’alguna Dressel 7-11. Estudis recents, 
dins dels quals hi ha els realitzats en el marc d’aquest 
projecte, indiquen que la producció de Dressel 2-4 
dura almenys fins al final del segle ii i l’inici del iii 
(Járrega i Otiña 2008). En els segells de les àmfores, 
l’autor identifica majorment noms d’esclaus. Pensa 
que la producció d’àmfores d’època julioclàudia sem-
bla incloure el model de les terrisseries independents 
de la vil·la, on podrien haver treballat esclaus, seguint 
el sistema de la locatio-conductio, o bé els esclaus po-
drien haver estat dins un sistema d’explotació similar 
al de les cooperatives que produïen la sigil·lada de La 
Graufesenque.

Aquestes figlinae van arribar a ser, en alguns ca-
sos, grans indústries terrisseres que, a més de fabricar 
àmfores, també produïen altres tipus de ceràmiques. 
Normalment feien ceràmica comuna, grans conte-
nidors, com dolia, i materials constructius, com ara 
tegulae, imbrices i fins i tot antefixes, com les que es-
tudia J. López101 dins l’àmbit d’aquest projecte. En 
alguns casos fins van arribar a fabricar terra sigil·lada 
hispànica.

I. Arrayás (2005) considera que en la segona meitat 
del segle i aC s’acaba el procés de reorganització dels 
territoris ibèrics, de manera que amb l’adveniment del 
Principat ja es poden considerar romanitzats. Consi-
dera que la important desaparició d’establiments ru-
rals de l’Ibèric final, en la segona meitat del segle i aC, 
s’ha d’explicar per les noves tendències productives. 
Els nous cultius, especialment el vi, no van eliminar 
els tradicionals, per bé que van marginar els establi-
ments anteriors més especialitzats. Entre la meitat del 
segle i aC i l’inici del segle i, remarca la proliferació 
de terrisseries d’àmfores vinícoles i nous assentaments 

101. J. López i Ll. Piñol (2008) van estudiar les antefixes tro-
bades a la plaça de la Font de Tarragona, un taller on es fabricaven 
antefixes i lastres campana. També es fa referència a les que s’han 
trobat a l’ager de Tarraco a López i Piñol 2008, 64-69.
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AD, he notes the proliferation of potteries manufactur-
ing wine amphoras and new rural settlements, some of 
which he believes can be considered to be of the villa 
type. These are clear indicators of the development of 
wine production and the introduction of the “villa sys-
tem”. He considers that the beginning of amphora pro-
duction in the ager of Tarraco has to be linked to the 
Dressel 2-4 and 7-11 forms, with the absence of Pascual 
1, and should therefore be dated to the end of the 1st 
century BC. It is assumed that in the Tarraco hinterland 
there were larger contingents of people of Italic origin 
than in other parts of the northeast of the Peninsula, 
such as El Maresme or El Vallès, where the production 
of wine began earlier. This appears to indicate that there 
were no direct links between the Italic peoples and the 
development of wine production and marketing. He 
also considers the early imitations of Italic Dressel 1 and 
Greco-Italic wine amphoras in the Alt Camp as clearly 
of indigenous origin. He interprets the amphora stamps 
with Italic and Roman names as evidence of freedmen 
or clients of Romano-Italic families, or even of persons 
promoted during the time of Caesar, some of whom 
would have been natives integrated into the new colo-
nial foundations. As such, he believes that the indig-
enous people would have played the prominent role in 
the wine business. Tarraco would have begun to play an 
important role in the wine business from the end of the 
1st century BC, when it became a concentration and 
distribution point for the export of a quality product, 
which would have been sent to Rome itself.

The production and trading of ager Tarraconensis 
wine is therefore a controversial subject with important 
implications for understanding how the countryside 
worked. A study such as this involves redefining the 
question in the light of the compiled data.

As a final open point, I should like to recall what 
I have already written elsewhere (Prevosti 2005, 326) 
about the Tarragona inscription CIL II 4332 (= RIT 
368),102 which is an example of farmland assigned to 
freedmen: P. Rufus Fla(v)us builds a tomb for himself 
and his wife Antonia Clementina and leaves the hor-
tos coherentes sive suburbanum to his wife’s freedmen, 
Marullus, Antoclus, Helena and Tertullina, on the condi-
tion that the fields will never be sold nor leave the hands 
of the descendants of these freedmen. A. Prieto (1986) 
considers, following Staerman, that the basic objective 
of this action, beyond a desire that they care for the 
tomb, was to tie the freedmen to the land and obtain 
an annual income. Many similar inscriptions have been 
found in Italy and in all of them we observe this wish to 
tie the freedmen to the land, a practice that must have 
begun in the 2nd century as a consequence of the crisis 
in the slave system and the evolution of the dependence 

102. This inscription has already been mentioned on page 
84.

rurals, alguns dels quals creu que es poden considerar 
del tipus vil·la, clars indicadors del desenvolupament 
de la producció de vi i de la implantació del «siste- 
ma de la vil·la». Considera que a l’ager de Tarraco, 
l’inici de la producció amfòrica s’ha de relacionar amb 
les formes Dressel 2-4 i 7-11, amb absència de Pascu-
al 1, i per tant s’ha de datar a la fi del segle i aC. Com 
que suposa que en el hinterland de Tarraco hi havia 
contingents més importants de poblacions d’origen 
itàlic que en altres indrets del nord-est peninsular, 
com el Maresme o el Vallès, on la producció de vi 
és més antiga, això li sembla un indicador que no hi 
ha vincles directes entre les poblacions itàliques i el 
desenvolupament productiu i comercial del vi. Tam-
bé considera les produccions antigues d’imitacions 
d’àmfores vinateres itàliques, Dressel 1 i grecoitàlica, 
a l’Alt Camp, com de netes arrels indígenes. Interpre-
ta les marques d’àmfores amb noms itàlics i romans 
com a testimoni de lliberts o clients de famílies ro-
manoitàliques, o fins de personatges promocionats en 
època cesariana, alguns d’ells, indígenes integrats en 
noves fundacions colonials. De manera que li sembla 
que el protagonisme del negoci del vi correspon al 
món indígena. Tarraco començaria a jugar un paper 
important com a punt d’articulació del comerç del vi 
a partir de la fi del segle i aC, com a lloc de concentra-
ció i de distribució d’una exportació de producte de 
qualitat, que es devia dirigir a la mateixa Roma.

Tenim, doncs, amb la producció i el comerç del vi 
de l’ager Tarraconensis, un tema controvertit, amb im-
portants implicacions per a l’entesa del funcionament 
del camp. Un treball com el present implica que cal 
replantejar la qüestió, a la llum de les dades recollides.

Com a darrer punt obert, voldria també recordar 
allò que ja es va escriure en un altre lloc (Prevosti 
2005, 326) sobre la inscripció tarragonina CIL II 
4332 (= RIT 368),102 que és un exemple de terres 
de cultiu assignades a lliberts: P. Rufus Fla(v)us fa un 
sepulcre per a ell i la seva esposa Antònia Clementi-
na, i deixa els hortos coherentes sive suburbanum als 
lliberts de l’esposa, Marullus, Antoclus, Helena i Ter-
tullina, sota la condició que els camps mai es pogues-
sin vendre ni sortir dels descendents dels lliberts. A. 
Prieto (1986) considera, seguint Staerman, que el fi 
fonamental d’aquesta acció, més enllà del desig que 
tinguessin cura de la tomba, era lligar els lliberts a la 
terra i obtenir-ne uns guanys anuals. A Itàlia s’han 
trobat força inscripcions similars, i en totes s’hi ob-
serva aquesta voluntat de lligar els lliberts a la terra, 
pràctica que devia anar sorgint a partir del segle ii, 
com a conseqüència de la crisi del sistema esclavista 
i l’evolució dels patrons de dependència dels lliberts 
cap a la implantació progressiva del colonat.

102. Ja s’ha fet referència a aquesta inscripció a la pàg. 84.
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patterns of freedmen towards the progressive introduc-
tion of tenant farming.

All we have said has to be seen against the background 
of the impact the lex Manciana must have had. Dictated 
by Vespasian, this law set out the duties of the colonists, 
both on imperial and private estates; it limited the rent 
to a third of the harvest and six days of service a year and 
awarded the right of hereditary possessio or usufruct on 
the condition of not abandoning cultivation for more 
than two years. Trajan extended the law to the cultiva-
tion of marshlands and forests. Hadrian rounded it off 
with the lex de rudibus agris, which affected uninhabited 
lands and the subsiciva of the centuriations, with the 
aim of fostering their agricultural use. Columella (De 
re rust. 1.7.1) considered the tenant farming system less 
productive than that of slaves and only recommended 
it in not very good places, where the use of slaves would 
have been a waste. However, this situation was appli-
cable to Italy and the Mediterranean, where it appears 
that the slavery system was well introduced, whereas in 
Gaul and the interior of Hispania there had never been 
many slaves. In contrast, in 1st-century Africa the tenant 
farming system was widespread on the large imperial 
estates. In the 2nd century, even the large landowners of 
Italy prioritised tenant farming, while the slave system 
fell into clear decline, as we can see, for example, in the 
writings of Pliny the Younger (Prevosti 2005, 327).

These data in the Early Roman period lead us to 
believe, in the first place, that the Flavian period may 
have had an important impact on the evolution of the 
countryside, a fact that we will study with the data from 
the APT (Ager Tarraconensis Project). As far as urban 
areas are concerned, we have already seen that every-
thing seems to indicate that the Flavian period marked 
an important turning point in the evolution of the city, 
with the inauguration of the grand provincial forum 
complex and probably also the promotion of persons 
from the urban oligarchy to the equestrian order and 
even to the Senate. The rapid evolution of the tenant 
farming system between the 1st and 2nd centuries may 
also have been reflected in the ager of Tarraco.

The Late Empire and the Late Antiquity

As part of the new organisation of the Empire car-
ried out by Diocletian, Hispania Citerior was divided 
into three provinces. Tarraco continued as the capital of 
Hispania Tarraconensis, part of the diocesis Hispaniarum, 
which in turn was part of the prefecture of Gaul. Tar-
raco, as capital of the province, was the residence of the 
praeses provinciae Hispaniae Tarraconensis, subordinate 
to the vicarius (fig. 4).

In the period of the Tetrarchy we know of the con-
struction of a porticus Ioviae [basilicae(?)] (RIT 91) in 
the city in the time of Diocletian and Maximian, be-

Tot el que s’ha dit s’ha de considerar amb el teló 
de fons de l’impacte que devia tenir la lex Manciana, 
dictada per Vespasià, que fixava els deures dels colons, 
tant dels latifundis imperials com privats, limitava 
l’arrendament a un terç de la collita, sis dies de servei 
a l’any, i atorgava el dret de possessio o usdefruit, he-
reditari, a condició de no abandonar el cultiu durant 
més de dos anys. Trajà va fer extensiva la llei al cul-
tiu de terres pantanoses i forestals. Adrià la va com-
pletar amb la lex de rudibus agris, que afectava terres 
ermes i subsiciva de les centuriacions, amb l’ànim 
de fomentar-ne l’ús agrícola. Columel·la (De re rust. 
1.7.1) considera el sistema del colonat menys produc-
tiu que l’esclavista i sols l’aconsella en llocs no gaire 
bons, on la utilització d’esclaus fóra malaguanyada. 
Però aquesta situació era aplicable a Itàlia i a la Hispà-
nia mediterrània, on sembla que el sistema esclavista 
tingué força implantació, mentre que a la Gàl·lia i a 
l’interior d’Hispània mai hi va haver gaires esclaus. 
En canvi, en el segle i, a l’Àfrica, estava molt estès 
el sistema del colonat, en els grans latifundis imperi-
als. En el segle ii, tanmateix, fins els grans propietaris 
d’Itàlia van donar prioritat al colonat, mentre que el 
sistema esclavista va entrar en franca recessió, com es 
comprova per exemple en l’obra de Plini el Jove (Pre-
vosti 2005, 327).

Aquestes dades, en època altimperial, fan pensar, 
en primer lloc, que l’etapa flàvia va poder tenir un 
impacte important en l’evolució del camp, fet que es-
tudiarem amb les nostres dades del PAT. Pel que fa 
al nucli urbà, ja hem vist com tot sembla indicar que 
l’època flàvia marca un gir important en l’evolució 
de la ciutat, amb la inauguració del gran recinte foral 
provincial, i probablement també amb la promoció 
de personatges de l’oligarquia urbana a l’orde eqüestre 
i fins al senatorial. La forta evolució del colonat entre 
els segles i i ii també podria haver tingut un reflex a 
l’ager de Tarraco.

L’Imperi tardà i la tardoantiguitat

En la nova ordenació de l’Imperi, feta per Diocle-
cià, l’antiga Hispania Citerior va quedar dividida en 
tres províncies, de les quals Tarraco va quedar com a 
capital de la Hispania Tarraconensis, dins de la dioce-
sis Hispaniarum, la qual al seu torn quedava dins la 
prefectura de les Gàl·lies. Tarraco, com a capital de la 
província, doncs, va ser la residència del praeses pro-
vinciae Hispaniae Tarraconensis, subordinat al vicarius 
(fig. 4).

En el període de la tetrarquia, es té notícia de la 
construcció d’una porticus Ioviae [basilicae(?)] (RIT 
91), a la ciutat, en època de Dioclecià i Maximià, en-
tre el 286 i el 293. També es van restaurar les thermae 
Montanae (RIT 155), després de la destrucció provo-
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tween 286 and 293. The thermae Montanae (RIT 155) 
that were also rebuilt following their destruction during 
the Frankish invasions, around the end of the 3rd or the 
beginning of the 4th century, were perhaps the public 
baths excavated in Sant Miquel Street (Macias 2004b; 
Macias and Remolà 2005). In any event, the fact that a 
large thermal baths complex in the port area of Tarraco 
was functioning between the 3rd and the 4th centuries 
indicates that there was a notable activity in this part of 
the city during the Late Period. In fact, the port and its 

cada per les invasions franques, cap a la fi del segle iii 
o l’inici del iv, potser identificables amb les termes pú-
bliques del carrer Sant Miquel (Macias 2004b; Macias 
i Remolà 2005). En tot cas, el funcionament del gran 
complex termal de la zona portuària de Tarraco, entre 
els segles iii i v, indica que aquesta àrea de la ciutat 
va mantenir, en època tardana, una activitat notable. 
Efectivament, l’àrea del port i dels suburbis adjacents 
representen l’espai urbà més dinàmic d’aquest perío-
de, que cal lligar amb el comerç d’ultramar.

Figura 4. Planta de Tarraco entre Luci Ver i Ròmul Augústul, segons Macias, Fiz et al. 2007.
Figure 4. Plan of Tarraco between Luci Ver and Romulus Augustulus, according to Macias, Fiz et al. 2007.
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adjacent suburbs was the most dynamic urban area in 
this period, a fact we have to relate to overseas trade. 

Magnentius’ usurpation, around 350, and the civil 
war against Constans II may have had a severe effect on 
the city. Perhaps a significant event in this respect is the 
fire that occurred in the forum of the colonia Tarraco, as 
well as in other parts of the city. The small treasure dated 
to 353 found in the forum of Tarragona, beneath one 
of the basilica columns that had fallen into the fire, con-
tained a large number of coins depicting Magnentius. 
However, this does not prove the intervention of that 
emperor, but is rather evidence of the repercussions of 
the instability of that period on the city of Tarragona.

Beyond this, the 4th century saw the demolition of 
the buildings that were part of the functioning of the 
Roman city, including the symptomatic fire and aban-
donment of the forum of the colonia and its surround-
ings, dated to 353. In the urban residential sector of 
Tarraco we detect the damage to the drainage system, 
including the large sewer in Apodaca Street, also in the 
middle of the 4th century (Adserias et al. 1997; Remolà 
2000). However, this does not mean that some areas did 
not continue for a certain time; such processes rarely 
happen suddenly and it appears that in this case the de-
population of the lower city was progressive. For exam-
ple, the cistern in Zamenhof Street, next to the forum 
area, was in use at least until the time of Theodosius. In 
the intramural residential zone no new occupation is 
detected, while the conversion of the upper zone –the 
provincial forum and circus– into residential areas was 
completed during the second quarter of the 5th century 
(López 2006a, 251-252). The circus continued in use 
until the middle of the 5th century, when its structures 
began to be occupied and turned into dwellings.

The city was divided between a population centre 
in the upper part, on the site of the ancient provincial 
forum, where we observe how some public spaces were 
restored, and a port zone that would have been the 
city’s economic driving force in relation to Mediter-
ranean trade and the exploitation of the surrounding 
countryside (Macias and Remolà 2005; López 2006a, 
252) (fig. 4). 

Thus there was a regression of the residential area 
towards the monumental zone of the ancient provin-
cial forum, in the upper part of the city. Large parts of 
this zone fell into disuse as areas of public representation 
and were occupied by houses, while it began to become 
the site of a new political and religious representation. 
However, the most remarkable and significant factor is 
the abandonment of the forum of the colonia after the 
fire. This meant that the buildings used for the self-gov-
ernment of the civitas were no longer needed, showing 
that there had been a radical change in its functional 
structure. We even have to recognise that the city would 
no longer have been within the characteristic Roman 
city system of the Republican and Early Roman peri-

La usurpació de Magnenci, cap al 350, i la guerra 
civil contra Constant II podrien haver afectat greu-
ment la ciutat. Potser és significatiu en aquest sentit 
l’incendi que va patir el fòrum colonial de Tarraco, 
així com altres punts de la ciutat. En el tresoret trobat 
al fòrum de Tarragona, datat en el 353, sota una co-
lumna de la basílica, caiguda amb l’incendi, s’ha tro-
bat una gran abundància de monedes de Magnenci, 
per bé que això no prova pas la intervenció d’aquest 
emperador, sinó més aviat les repercussions de la ines-
tabilitat d’aquesta etapa sobre la ciutat de Tarragona.

Més enllà d’això, en el segle iv es va produir 
l’amortització d’edificis propis del funcionament de 
la ciutat romana, com el simptomàtic incendi i aban-
donament del fòrum colonial i els seus voltants, datat 
en el 353. En el sector residencial urbà de Tarraco, 
es detecta la inutilització del sistema de clavegueres, 
inclòs el gran col·lector del carrer Apodaca, també en 
la meitat del segle iv (Adserias et al. 1997; Remolà 
2000). Amb tot, això no vol dir que no persisteixin 
durant un cert temps algunes zones ocupades: aquests 
processos no solen ser mai sobtats, sinó que volen el 
seu temps, i la desocupació de la ciutat baixa sembla 
haver-se produït de forma progressiva. Per exemple, la 
cisterna del carrer Zamenhof, a la vora de l’àrea foren-
se, revela una continuïtat com a mínim fins a l’època 
de Teodosi. En la zona residencial intramurs no es de-
tecten noves ocupacions, mentre que la conversió de 
la zona alta –del fòrum provincial i del circ– en àrees 
de residència es va consumar en el segon quart del 
segle v (López 2006a, 251-252). Per la seva banda, el 
circ va mantenir l’activitat fins a la meitat del segle v, 
en què les seves estructures van anar sent ocupades i 
transformades en espais residencials.

La ciutat queda dividida en un nucli de població 
a la part alta, sobre l’antic fòrum provincial, on s’ob-
serva la recuperació d’alguns espais públics, i un nu-
cli portuari que constituiria el motor econòmic de la 
ciutat, vinculat al comerç mediterrani i a l’explotació 
del camp circumdant (Macias i Remolà 2005; López 
2006a, 252) (fig. 4).

Així doncs, es va produir un retrocés de l’àrea de 
residència cap a la zona monumental de l’antic fòrum 
provincial, a la part alta de la ciutat, àrees importants 
de la qual degueren entrar en desús com a zona de re-
presentació pública, i els seus espais, ocupats per ha-
bitatges, mentre es començava a convertir en escenari 
d’una nova representació política i religiosa. Ara bé, 
allò que resulta més destacable i significatiu és l’aban-
donament del fòrum de la colònia, després de l’incen-
di. Això significa que els edificis propis per a l’auto-
govern de la civitas ja no eren necessaris, i doncs, posa 
de manifest que s’havia produït un canvi radical de les 
seves estructures de funcionament, fins al punt que 
hem de reconèixer que la ciutat ja havia deixat d’estar 
dins del sistema de la ciutat romana característic de 
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ods 103 (Prevosti 2008b). It is extremely interesting for 
us to compare this process with what happened in the 
countryside at the same time, in order to see what re-
percussions such an important change in the overall 
operational structure of the city had on the rural envi-
ronment.

The sources tell us of a flourishing urban life in the 
4th century. Ausonius (Ordo urb. Nob. 11) relates the 
importance of Tarraco in his time (310-395).104 Con-
sentius’ letter to Saint Augustine (dated 419) describes 
the city as having a notable population interested in the 
theological debates (Alföldy 1991, 90). For his part, 
Orosius (Hist. Adv. Pag. 7, 22.8) tells us that in his time 
(382-420) Tarraco was still in a ruinous state following 
the invasions of the 3rd century.

In fact, it was at this time that a new local power, the 
Christian church, began to gather strength (Macias and 
Remolà 2005), with a metropolitan bishopric probably 
located in the upper part of the city, near the cathedral. 
The measures taken by Theodosius against the pagan 
cults must have affected the monumental civic areas 
of the upper part of Tarragona. The economic circum-
stances also led to the private occupation of public ar-
eas.

Vestiges of paganism can be seen in the city until 
the 5th century, although Christianity played an increas-
ingly dominant role and was closely linked to the politi-
cal powers. The last pagan inscription we know of was 
found in the middle of the Early Christian Necropolis 
and was dedicated in the 5th century by one Rectina to 
her son Nepotianus of eight years of age (Gorostidi in 
press).

As we have seen above, Christianity entered the city 
at a very early date, in 259. It led to the building of a 
series of different types of monument, such as the bur-
ial complexes that grew up along the Via Augusta and 
around the tombs of the martyrs, with basilicas and im-
portant funerary monuments, some mausoleums with 
rooms for funerary banquets, and even a hypothetical 
monastery next to a hypothetical singular tomb and a 
basilica. There were various funerary areas in the west-
ern suburb and another in the north, that of Mas Rim-
bau. The so-called Early Christian or Saint Fructuosus 
Necropolis must have been burial site of Fructuosus, 
Augurius and Eulogius, who were martyred in 259. It 
occupies a well demarcated area of some 8,000 square 
metres. The basilica dedicated to the martyrs was built 
there at the beginning of the 5th century; rich in burials 
and decoration, it was the sedis sanctorum mentioned in 
the texts of various tombs. To the north of the necropo-
lis there was a large, isolated mausoleum. It had a circu-

103. I am referring to the Roman city system as it had func-
tioned in the Early Roman period, the most obvious change of 
which is that of the political and judicial organism.

104. See Macias 2000b.

l’època republicana i altimperial103 (Prevosti 2008b). 
Ens interessa sobre manera contrastar aquest procés 
amb allò que succeeix al camp, en aquest mateix mo-
ment, per veure quina repercussió va tenir en el medi 
rural aquest canvi tan important de l’estructura de 
funcionament global de la ciutat.

Les fonts indiquen una florent vida urbana, en el 
segle iv. Ausoni (Ordo urb. Nob. 11) relata la impor-
tància de Tarraco en la seva època (310-395).104 La 
carta de Consenci a sant Agustí (datada en l’any 419) 
descriu la ciutat amb una població notable, interes-
sada en els debats teològics (Alföldy 1991, 90). Per 
la seva banda, Orosi (Hist. Adv. Pag. 7, 22.8) relata 
la persistència de l’estat de ruïna de Tarraco, causat 
per les invasions del segle iii, encara en la seva època 
(382-420).

Efectivament, en aquest moment va prenent força 
un nou poder local: l’Església cristiana (Macias i Re-
molà 2005), amb un bisbat metropolità ubicat amb 
tota probabilitat en la ciutat alta, al voltant de la cate-
dral. Les mesures de Teodosi contra els cultes pagans 
devien afectar els recintes monumentals cívics de la 
part alta de Tarragona. Les circumstàncies econòmi-
ques també impulsaven l’ocupació privada dels espais 
públics.

Hi ha vestigis de paganisme, a la ciutat, fins al segle 
v, per bé que el cristianisme va anar jugant un paper 
cada cop més dominant i lligat als poders polítics. La 
darrera inscripció pagana que coneixem s’ha trobat en 
plena necròpolis paleocristiana, i la va erigir una tal 
Rectina al seu fill Nepotianus, de vuit anys, en el segle 
v (Gorostidi en premsa).

Com ja s’ha vist més amunt, la penetració del cris-
tianisme a la ciutat està datada en un moment molt 
precoç, el 259. El cristianisme va generar un seguit de 
monuments de caire diferenciat, com són les comple-
xes necròpolis que es van anar formant al llarg de la 
Via Augusta, a redós dels enterraments dels màrtirs, 
amb basíliques i monuments funeraris importants, 
alguns mausoleus amb sales per a banquets funeraris 
o fins i tot un hipotètic monestir, al costat d’un hi-
potètic enterrament singular i una basílica. Es tracta 
de diverses àrees funeràries en el suburbi occidental 
i una altra al nord, la de Mas Rimbau. L’anomena-
da necròpolis paleocristiana o de Sant Fructuós de-
via contenir els enterraments dels màrtirs Fructuós, 
Auguri i Eulogi, morts el 259. Ocupa un espai ben 
delimitat d’uns 8.000 m2, i a començaments del se-
gle v s’hi va construir la basílica dedicada als màrtirs, 
rica d’enterraments i de decoració, la sedis sanctorum 
que esmenten els textos de diverses tombes. Al nord 

103. Em refereixo al sistema de la ciutat romana tal com havia 
funcionat durant l’alt Imperi, el canvi més evident del qual és el de 
l’organisme polític i jurídic.

104. Vegeu Macias 2000b.
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lar room with niches and was probably decorated with 
the glass-paste mosaics excavated by Serra Vilaró and 
re-excavated by T. Hauschild (1975). Also to the north, 
around the beginning of the 5th century, a second ba-
silica was built and stood until the middle of the cen-
tury (López 2006a), with a well corroborated funerary 
use. Despite the fact that there are some two hundred 
tombs, only four epigraphs were found. This basilica 
is remarkable for the few Christian tombs it contains, 
among which there were four epigraphs, one of them 
dedicated to a virgo Christi, the beata Thecla (Gorostidi 
in press).

Between the end of the 4th and the beginning of the 
5th centuries we document the construction of houses 
at the western end of the port suburb; they were built in 
a more disorganised manner than the preceding Early 
Roman houses and were part of the port neighbour-
hood (López 2006a, 250-252). Some of these domus 
had balnea and were of a much higher category than 
those in the upper part of Tarragona, which leads us to 
believe that they must have belonged to important local 
families, probably related to the commerce of the port 
and the exploitation of the resources of the Camp of 
Tarragona (Macias and Remolà 2005). This area around 
the port was full of life and commercial activity, which 
extended to the countryside through the necropolis area 
on the banks of the River Francolí. 

Tarragona was the see of the metropolitan bishopric, 
a true power not only in the spiritual, but also in the 
temporal sense, in Late Antiquity. In 385, Bishop Hi-
merius of this see received a letter from Pope Siricius 
replying to questions the bishop had asked his predeces-
sor, Pope Damasus, about how to orientate religious life 
and rein in the Priscillianist heresy, although it also re-
veals something of the metropolitan nature of the bish-
op of Tarragona. J. López (2006a, 255) highlights how 
the Pope ordered him to ensure that even the Galicians, 
Baeticans and Lusitanians complied with the disposi-
tions. In 400, Bishop Hilarius attended the Council of 
Toledo and shortly afterwards the Pope sent him an-
other decretal, once again on the subject of the Priscili-
anist heresy, which appears to confirm the metropoli-
tan status. Consentius’ letter to Saint Augustine (dated 
419) describes a well-structured and well-consolidated 
church. It also refers to the comes Asterius, the highest 
military authority in Hispania, who probably had his 
residence in the Tarragona praetorium, and the secretari-
um, the room where the bishops met, which must have 
been part of the episcopium, together with the cathedral, 
baptistery and the bishop’s residence (Amengual 1994). 
The same letter refers to the monk Fronto, who it says 
built a monasterium in the city of Tarragona. Accord-
ing to J. Amengual’s interpretation (1984, 12-13), this 
was a monastery built in the urban area, a fact that he 
finds strange, as monasteries were normally located in 
isolated places. J. López (2006a) interprets the monaste-

de la necròpolis hi havia un gran mausoleu, aïllat, de 
sala circular amb nínxols, que segurament havia estat 
decorat amb mosaics de pasta vítria, que va excavar 
Serra Vilaró i va reexcavar T. Hauschild (1975). Tam-
bé al nord, cap a l’inici del segle v, es va construir una 
segona basílica que va existir fins a la meitat del segle 
(López 2006a), amb un ús funerari ben constatat. Tot 
i la presència d’uns dos-cents sepulcres, només es van 
recuperar quatre epígrafs, un d’ells dedicat a una virgo 
Christi, la beata Thecla (Gorostidi en premsa).

Entre la fi del segle iv i l’inici del v, es documen-
ta la construcció de cases en l’extrem occidental del 
suburbi portuari, de forma força més desorganitzada 
que les precedents altimperials, i formen part del barri 
portuari (López 2006a, 250-252). Algunes d’aquestes 
domus, dotades de balnea, van assolir una categoria 
força superior a les de la part alta de Tarragona, per la 
qual cosa hom suposa que havien de pertànyer a famí-
lies importants de la ciutat, segurament relacionades 
amb el comerç del port i també amb l’explotació dels 
recursos del Camp de Tarragona (Macias i Remolà 
2005). Aquesta zona entorn del port es va anar con-
vertint en un espai ple de vida i d’activitat comercial, 
que s’estenia cap a l’espai rural a través de l’àrea de 
necròpolis a la riba del Francolí.

Tarragona va ser seu de bisbat metropolità, veri-
table poder no sols espiritual sinó també temporal de 
l’època tardoantiga. El bisbe Himeri, d’aquesta seu, 
va rebre el 385 una carta del papa Sirici responent a 
qüestions que el bisbe havia plantejat al seu anteces-
sor, el papa Damas, referents a orientar la vida reli-
giosa i a frenar l’heretgia priscil·lianista, per bé que 
també deixa traslluir el caràcter metropolità del bis-
be de Tarragona. J. López (2006a, 255) destaca com 
el Papa li ordena que faci complir les disposicions 
fins i tot als gallecs, bètics i lusitans. El 400, el bis-
be Hilari assistia al concili de Toledo, i poc després 
el Papa li envià una altra decretal, de nou per temes 
de l’heretgia priscil·lianista, que sembla confirmar el 
seu caràcter metropolità. La carta de Consenci a sant 
Agustí (datada en l’any 419) descriu una Església ben 
estructurada i consolidada. També fa referència al 
comes Asterius, màxima autoritat militar d’Hispània, 
que probablement residia al praetorium de Tarrago-
na, i al secretarium, sala on es reunien els bisbes, que 
devia formar part de l’episcopium, juntament amb la 
catedral, el baptisteri i la residència del bisbe (Amen-
gual 1994). La mateixa carta fa referència al monjo 
Frontó, que diu que es va construir un monasterium a 
la ciutat de Tarragona, que segons interpreta J. Amen-
gual (1984, 12-13) va ser un monestir construït en 
àrea urbana, fet que li estranya, ja que normalment 
s’ubicaven en indrets solitaris. J. López (2006a) inter-
preta el monasterium com la cel·la on vivia el monjo. 
Ara bé, Frontó diu «in civitate […] Tarraconensi, in 
qua mihi monasterium intruxi» (Cons. Ep. 11.2.1); 
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rium as the cell where the monk lived. However, Fronto 
says «in civitate […] Tarraconensi, in qua mihi monas-
terium intruxi» (Cons. Ep. 11.2.1); he is not speaking, 
therefore, of the urban centre but of the city, meaning 
that it could have been located somewhere in the city’s 
ager. In fact, the letter also refers to the suburbanum of 
Tarraco as a placid and agreeable place, although much 
frequented. In 419, Bishop Titianus held a council in 
the city and subsequently there are indications of other 
provincial councils in the 5th century (Vilella 1997). Al-
together it denotes, as J. López (2006a) points out, the 
growing importance of Christianity in the city, which is 
corroborated by the archaeological evidence. The pri-
macy of the bishop of Tarragona over the rest of His-
pania continued until the 7th century, when it passed to 
the bishop of Toledo.

By the end of the 5th century, the Parc Central ba-
silica lay abandoned, although the necropolis survived 
residually until the 6th century, as can be seen from a 
text with the consular dating of 503 (RIT 948) (fig. 5). 
The necropolis fell into disuse in the first half of the 5th 
century and only the basilica of the martyrs was pre-
served; it was restored during this period, although it 
lost its funerary function. The epitaph of Bishop Sergius 
(RIT 939) probably alludes to it,105 as it states that the 
tiled roof of the temple was restored and a coenobium 
was built not far from the city (López 2006a, 253). J. 
López believes that this monastery may have been the 
building located to the south of the basilica of Saint 
Fructuosus. The martyrium in the amphitheatre would 
have been built in the 6th century. Also in the first half 
of the 6th century a grand episcopal complex was built 
on the city’s acropolis. These new centres of attraction 
for Christian worship must have diminished the impor-
tance of the area of the Francolí basilicas (López 2006a). 
D. Gorostidi (in press) links the languor of the Fran-
colí necropolis from the beginning of the 6th century 
to the start of a slow process of decadence in Tarragona. 
This would have begun with the arrival of the Visig-
oths, confirming that, unlike Barcino, Tarraco did not 
become a sedis regia, and would end with the loss of its 
episcopal pre-eminence to Toletum. The Verona Prayer 
Book shows that by the beginning of the 8th century, the 
Francolí area was not included in Tarragona’s religious 
circuit, which was once again concentrated around the 
city’s acropolis.

There are numerous Christian inscriptions (RIT 
937-1073), including some that reflect the theological 
disputes between orthodox Christians and Priscillian-
ists (Alföldy 2006, 13). In this respect, D. Gorostidi (in 
press) alludes to the inscription that Obia Lea dedicated 
to the deceased Aurelius Ianuarius, with a text that plac-

105. Gómez Pallarès 2002, T18.

no parla, doncs, del nucli urbà, sinó de la ciutat, i 
per tant podria haver estat en un indret de l’ager de 
la ciutat. De fet, la carta també fa referència al subur-
banum de Tarraco com un lloc plàcid i agradable, per 
bé que freqüentat. El 419, el bisbe Ticià va celebrar 
un concili a la ciutat, i posteriorment encara es tenen 
indicis d’altres concilis provincials del segle v (Vile-
lla 1997). Tot plegat denota, com observa J. López 
(2006a), la creixent importància del cristianisme a la 
ciutat, corroborada pels testimonis arqueològics. La 
primacia del bisbe de Tarragona sobre la resta d’His-
pània va continuar fins al segle vii, en què li va passar 
al davant el de Toledo.

A la fi del segle v, la basílica del Parc Central resta 
abandonada, tot i que la necròpolis perviu fins al segle 
vi de forma residual, com demostra un text amb la 
datació consular del 503 (RIT 948) (fig. 5). La ne-
cròpolis cau en desús en la primera meitat del segle 
vi, i sols es conserva la basílica dels màrtirs, que es 
restaura en aquesta època, tot i perdre la seva funció 
funerària. Segurament hi fa al·lusió l’epitafi del bis-
be Sergi (RIT 939),105 que diu que es va restaurar la 
teulada del temple i es va construir un coenobium no 
lluny de la ciutat (López 2006a, 253). J. López pensa 
que aquest monestir podria haver estat l’edifici situ-
at al sud de la basílica de Sant Fructuós. En el segle 
vi es devia construir el martyrium a l’amfiteatre. En 
la primera meitat del segle vi també es va construir 
un gran complex episcopal a l’acròpolis de la ciutat. 
Aquests nous centres d’atracció de la devoció cristia-
na devien fer minvar la importància de l’àrea de les 
basíliques del Francolí (López 2006a). D. Gorostidi 
(en premsa) relaciona el decandiment de la necròpolis 
del Francolí, a partir de principis del segle vi, amb 
el començament d’un lent procés de decadència de 
Tarragona, que s’iniciaria amb l’arribada dels visigots, 
cosa que confirmaria que Tarraco no va ser sedis regia, 
com sí que ho va ser Barcino, i finalment la pèrdua del 
predomini episcopal a favor de Toletum. L’Oracional 
de Verona demostra que la zona del Francolí, a l’inici 
del segle viii, ja no formava part del circuit religiós de 
Tarragona, concentrat altre cop a la part de l’acròpolis 
de la ciutat.

Les inscripcions cristianes són nombroses (RIT 
937-1073), entre les quals n’hi ha que reflecteixen les 
lluites teològiques entre ortodoxos i priscil·lianistes 
(Alföldy 2006, 13). En aquest sentit, D. Gorostidi 
(en premsa) al·ludeix a la inscripció que Obia Lea de-
dica al difunt Aurelius Ianuarius, amb un text que es 
posiciona dins de les controvèrsies teològiques sobre 
la trinitat de Déu.106

105. Gómez Pallarès 2002, T18.
106. La inscripció inclou el text «qui credit in Christum, redit 

ad Spiritum Sanctum», que recull la idea que Crist i l’Esperit Sant 
són el mateix Déu.

AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural



97

es it within the theological controversies regarding the 
trinity of God.106

During the 4th century there was a continuance of 
the strong links with North Africa, as well as that re-
gion’s influence on the city,107 and it is even thought 
that Christianity arrived from there.108 In the 5th 
century, the influence from the east was strongly felt, 
although in the 6th century relations were curtailed 
and practically restricted to the western Mediterra-
nean. 

The usurper Maximus set up his capital in Tarraco, 
although between 409 and 411 he minted coins in Bar-
cino. We do not know to what extent his second usur-
pation, between 418/419 and 422, affected the city. In 
409, the Suebi, Vandal and Alan invasions of the Ibe-
rian Peninsula also possibly affected Tarragona. In 444, 
the usurper Sebastian may have affected the city, as we 
know he did with Barcino. In 460, Majorian passed 
through Tarraco on his way from Gaul to Cartagena. 
In 475, the city was under the control of the Visigothic 
kingdom of Toulouse.

Tarraco remained linked to the Roman Empire until 
its fall in 476: the dedication (RIT 100) erected in its 
forum to the Roman emperors Leo and Anthemius in 
468-472 is the latest imperial inscription in Tarragona. 
Shortly after this we have the news of the city’s occupa-
tion by the Visigoth king, Euric, in 476 (Chron. Gall. 
[Chronica Minora]) (Alföldy 2006, 14). This leads J. 
López (2006a, 252) to suggest that up until that time 
there had been an area dedicated to the provincial ad-
ministration in the upper, or provincial, forum. Natu-
rally the governor of the province would still have had 
his residence and offices there. In fact, in the first half 
of the 5th century there was a large building with an 
unknown purpose in the eastern part of the provincial 
forum. It was built with slightly bevelled stone walls 
reinforced at regular intervals with chains of ashlars 
that defined areas, some deposits and a colonnade with 
arcades, some of which we can see in the modern-day 
Plaça d’en Rovellat (Berges 1974; Aquilué 1993; López 
2006a, 252). In contrast, in the first half of the 6th cen-
tury, there was a large-scale dismantling of the structures 
of the grand Flavian-period monuments in the worship 
area, whereas as a building with naves, which as been 
interpreted as the possible episcopium, was constructed 
(Aquilué 1993) (fig. 5).

In 516, another council was held in Tarragona 
under Bishop Joan. In 540, the bishop of Tarragona, 
Sergi, took part in a council held in Barcelona. In 546, 
the same bishop participated in a council in Lleida. In 

106. The inscription includes the text «qui credit in Christum, 
redit ad Spiritum Sanctum», which takes in the idea that Christ 
and the Holy Spirit are God himself.

107. De Palol 1955.
108. Blázquez 1967.

Durant el segle iv, segueix la forta relació i influèn-
cia nord-africana sobre la ciutat,107 des d’on fins i tot 
se suposa que podria haver arribat el cristianisme,108 
mentre que en el segle v es fa sentir amb força l’ori-
ental, per tendir, en el segle vi, a escurçar-se les rela-
cions i per passar a quedar restringides al Mediterrani 
occidental.

L’usurpador Màxim va establir la seva capital a 
Tarraco, tot i que entre el 409 i el 411 va encunyar 
moneda a Barcino. La seva segona usurpació, entre el 
418/419 i el 422, no sabem en quina mesura va afec-
tar la ciutat. El 409, les invasions a la península Ibè-
rica de sueus, vàndals i alans possiblement també van 
afectar Tarragona. El 444, l’usurpador Sebastià podria 
haver afectat la ciutat, com sabem que ho va fer amb 
Barcino. El 460, Majorià va passar per Tarraco en el 
seu camí de la Gàl·lia a Cartagena. El regne visigot de 
Tolosa controla la ciutat el 475.

Tarraco roman vinculada a l’Imperi romà fins al 
seu esfondrament, el 476: la inscripció (RIT 100) 
erigida al seu fòrum, encara, als emperadors romans 
Lleó i Antemi, el 468-472, és la inscripció imperi-
al més tardana de Tarragona, i poc després tenim la 
notícia de l’ocupació del rei visigot Euric de la ciu-
tat, el 476 (Chron. Gall. [Chronica Minora]) (Alföldy 
2006, 14). Això fa suposar a J. López (2006a, 252) 
que fins aquest moment encara hi havia hagut una 
àrea dedicada a l’administració provincial, al fòrum 
alt, o provincial. Per descomptat que el governador 
de la província encara havia de tenir-hi la seva resi-
dència i les seves oficines. De fet, en la primera meitat 
del segle v, es data un edifici de grans proporcions i 
de finalitat desconeguda, situat a la part oriental del 
fòrum provincial, construït amb murs de pedra lleu-
gerament escairada, reforçats a distàncies regulars per 
cadenes de carreus que defineixen àmbits, alguns di-
pòsits, i amb una columnata amb arcades, de la qual 
se’n veu alguna a la plaça d’en Rovellat (Berges 1974; 
Aquilué 1993; López 2006a, 252). En canvi, en la 
primera meitat del segle vi, es desmunten estructures 
dels grans monuments d’època flàvia a gran escala, en 
el recinte de culte, mentre que es basteix un edifici 
amb naus, que s’ha interpretat com el possible episco-
pium (Aquilué 1993) (fig. 5).

El 516, sota el bisbe Joan, es va celebrar un altre 
concili a Tarragona. El 540, el bisbe de Tarragona, 
Sergi, va participar en un concili celebrat a Barcelona. 
El 546, el mateix bisbe va participar en un concili 
a Lleida. El 585, el príncep visigot Hermenegild va 
passar per Tarragona. Entre el 672 i el 680, la lluita 
entre el rei Vamba i el duc Pau té repercussions a Tar-
ragona.

107. Palol 1955.
108. Blázquez 1967.
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585, the Visigoth Prince Hermenegild passed through 
Tarragona. Between 672 and 680, repercussions of the 
conflict between King Vamba and Duke Pau were felt 
in Tarragona.

The vibrant commercial activity of the port con-
tinues to be attested through foreign pottery, which 
must have arrived by sea. Contact was even main-
tained with the eastern Mediterranean, as can be seen 
from the imports of amphoras and common ware in 

La rica activitat comercial portuària se segueix 
atestant a través de les ceràmiques foranes, que havi-
en d’arribar per via marítima. Es mantenien contactes 
fins i tot amb el Mediterrani oriental, com demostren 
les importacions d’àmfora i ceràmica comuna en els 
darrers segles del domini visigòtic (Macias i Remolà 
2005).

Entre el 710 i el 713, es va produir a la ciutat la 
rebel·lió d’Àkhila II contra el rei Roderic, i les darreres 
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Figura 5. Planta de Tarraco en època visigòtica, segons Macias, Fiz et al. 2007.
Figure 5. Plan of Tarraco in the Visigoth period, according to Macias, Fiz et al. 2007.
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the last centuries of the Visigothic rule (Macias and 
Remolà 2005).

Between 710 and 713, the city was the scene of 
Akhila II’s rebellion against King Roderic and the 
Visigothic mint of Tarragona issued its last coins 
(Benages 2007). In 714, the city fell to the Islamic in-
vasion. That year, Bishop Prosperus fled the Islamic 
conquest of the city with the treasure and relics of the 
episcopal see; of these, the prayer book known as the 
Oracional de Verona, which describes the liturgy and 
processions of Tarragona (Serra 1943), has been pre-
served. According to this document, there were four 
main churches in Tarragona: the Sancta Ierusalem, in 
the area of the present-day cathedral; Saint Fructuosus, 
built in the amphitheatre where the martyr had died; 
Saint Hippolytus, in the area between the cathedral 
and the amphitheatre, and Saint Peter, probably at the 
head of the circus, now the site of the city hall (Arbe-
loa 1987; Godoy and Gros 1994; Macias, Menchón 
and Muñoz 1996).

Society in the Late Empire

According to G. Alföldy (1991, 86), the inscrip-
tions tell us about the presence in Tarraco of immi-
grants from the east of the Empire: for example, Aure-
lius Aeliodorus of Tarsus in Cilicia, who had also been 
in Hispalis (RIT 958). The beata Thecla from the 5th 
century inscription found in the Parc Central basilica, 
appears as a virgo Christi, native of Egypt.109 Some fu-
nerary inscriptions have texts in Greek, such as that of 
Aurelia Tonneia.110 From the 4th century, the presence 
of Jews is documented, including the Isidora (RIT 
1074) from a tombstone found in Els Pallaresos.111 In-
scription RIT 1075, found in the upper part of the city, 
is bilingual and refers in Latin to a Lasies inqu[uilinus?] 
Visigo[tis], whereas the Greek text speaks of a Jew from 
Kyzikos. RIT 1076 is also a funerary inscription and is 
in Hebrew and Latin.112

All told, G. Alföldy (1991, 87) believes that the ma-
jority of the population in this period were local fam-
ilies. He also notes how the Latin in the inscriptions 
deteriorated, especially from the 5th century. In Late 
Antiquity we have less information about society. We 
know of an Avellinus who was born in 422 and died in 
459 and who had the rank of vir honoratus or senator 
(RIT 946).113 The decrease in the number of burials in 
the 5th century leads Alföldy to believe that there was 
also a sharp decrease in the population.

109. Gorostidi in press.
110. Gorostidi in press.
111. Niquet 2004.
112. For more about the Jews of Tarraco, see Niquet 2004.
113. Gorostidi in press.

emissions de la seca visigoda de Tarragona (Benages 
2007). El 714, la ciutat cau davant la invasió islàmica. 
Aquell any, el bisbe Pròsper va fugir de la conquesta 
islàmica de la ciutat amb el tresor i les relíquies de la 
seu episcopal, del qual es conserva l’oracional ano-
menat Oracional de Verona, que descriu la litúrgia 
i les processons de Tarragona (Serra 1943). Segons 
aquest document, hi havia quatre esglésies principals 
a Tarragona: la Sancta Ierusalem, en la zona de l’actual 
catedral; Sant Fructuós, construïda dins de l’amfitea-
tre, on havia mort el sant màrtir; Sant Hipòlit, en la 
zona entre la catedral i l’amfiteatre, i Sant Pere, pro-
bablement a la capçalera del circ, actualment ocupada 
per l’Ajuntament (Arbeloa 1987; Godoy i Gros 1994; 
Macias, Menchón i Muñoz 1996).

Societat a l’Imperi tardà

Segons G. Alföldy (1991, 86), les inscripcions 
donen informació de la presència a Tarraco d’immi-
grants procedents de l’orient de l’Imperi: per exem-
ple, Aurelius Aeliodorus, de Tarsus, a Cilicia, que tam-
bé havia estat a Hispalis (RIT 958). La beata Thecla 
de la inscripció trobada a la basílica del Parc Central, 
del segle v, que apareix com una virgo Christi, oriün-
da d’Egipte.109 Algunes inscripcions funeràries pre-
senten textos en grec, com la d’Aurèlia Tonneia.110 
A partir del segle iv, es documenta la presència de 
jueus, com la Isidora (RIT 1074) d’una làpida fune-
rària dels Pallaresos.111 La inscripció RIT 1075, tro-
bada a la part alta de la ciutat, és bilingüe, i esmen-
ta en llatí un Lasies inqu[uilinus?] Visigo[tis], mentre 
que el text grec parla d’un jueu natural de Kyzikos. 
La inscripció RIT 1076 també és funerària i bilingüe 
hebrea-llatina.112

Amb tot, G. Alföldy (1991, 87) pensa que la ma-
jor part de la població d’aquesta època eren famílies 
locals. També s’atesta en les inscripcions com el llatí 
s’anava degradant, especialment a partir del segle v. 
A l’antiguitat tardana, les dades sobre la societat són 
més escadusseres. Es coneix un tal Avellinus, nascut el 
422 i mort el 459, que tenia el rang de vir honoratus, 
és a dir, de senador (RIT 946).113 La disminució del 
nombre d’enterraments en el segle v fa suposar a Al-
földy que també la població va disminuir força.

109. Gorostidi en premsa.
110. Gorostidi en premsa.
111. Niquet 2004.
112. Sobre els jueus de Tarraco, vegeu Niquet 2004.
113. Gorostidi en premsa.
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The study of the ager of Tarraco in Late 
Antiquity

J. M. Carreté, S. Keay and M. Millett’s study (1995), 
which focused on the Alt Camp, a part of the ager of 
Tarraco, highlighted the extreme difficulty in studying 
the Late Roman period due to the scarcity of pottery. 
The absence of finds leads the authors to believe that 
there was either a contraction of the trade networks, 
which could even have left some settlements without 
access to the pottery, or a fall in demand, although the 
wide variety of pottery found in 5th and 6th century 
deposits in Tarraco makes them lean towards the latter 
explanation. The detected site density is 1.6 per square 
kilometre, which means, extrapolating the data, a total 
of 2,000 sites over the whole territory. This decrease is 
lower than those detected in other Mediterranean terri-
tories. They also note the increase in the differentiation 
between the establishments that survive, with a concen-
tration of power and wealth in the hands of a limited 
number of places and larger establishments, which were 
generally near Tarraco and in the best agricultural zones. 
The places that continued to be occupied showed no 
signs of interruption due to political changes. The most 
recent amphoras found at rural sites date from the 6th 
and the beginning of the 7th centuries. The 7th-century 
African pottery found in the city does not appear at ru-
ral sites. The surveys show the continuity of some rural 
settlements in the period of the Ostrogoth interregnum 
in Visigothic Spain, although they are unable to follow 
later developments or the continuity into the Visigothic 
kingdom of the 7th century or beyond. Although there 
was a decrease in rural establishments, no increase in the 
size of the urban area is detected. They also consider the 
possibility that some nuclearised population centres are 
below mediaeval towns. They do not believe that after 
the beginning of the 7th century there was any depopu-
lation of the countryside, but prefer to consider that 
there was a reduction in the trading networks, resulting 
in a progressive lack of supply for the poorer establish-
ments.

In the study of another area of the ager of Tarraco, the 
Baix Penedès (Guitart, Palet and Prevosti 2003; Prevosti 
in press), the Late Empire also sees a new population 
model. Of the thirty-seven Early Roman period scat-
tered rural sites, only ten remained in the Late Roman 
period. According to these data, the scattered population 
centres were reduced to 27% of their former number. 
This signifies a notable break with the Early Roman set-
tlement pattern. With respect to the size of the sites, we 
do not have reliable data. For the majority of those that 
survived from the Early Roman period, the size in the 
Late Roman period cannot be calculated, although the 
pottery from this latter period is of much lower quantity 
than that of the Early Roman period, and everything 
indicates that the settlements would have been smaller. 

L’estudi de l’ager de Tarraco en època 
tardoantiga

L’estudi de J. M. Carreté, S. Keay i M. Millett 
(1995) centrat a l’Alt Camp, dins de l’ager de Tarraco, 
mostra la greu dificultat d’estudi del període tardoro-
mà, a causa de l’escassetat de ceràmica. L’absència de 
materials fa pensar els autors en una contracció de les 
xarxes comercials, que fins podrien haver deixat al-
guns assentaments sense accés a la ceràmica. Amb tot, 
es plantegen si es tracta d’una falta d’accés a la cerà-
mica o d’un descens de la demanda. Per bé que la pre-
sència de gran varietat de ceràmiques en dipòsits dels 
segles v i vi a Tarraco fa pensar que es tracta del segon 
cas. La densitat de jaciments detectada és d’1,6 per 
km2, cosa que significa un total de 2.000 jaciments en 
tot el territori, si s’extrapolen les dades. Es tracta d’un 
descens inferior al que es detecta en altres territoris 
del Mediterrani. També remarquen l’increment de la 
diferenciació entre els establiments que sobreviuen, 
amb la concentració de poder i riquesa en mans d’un 
nombre limitat de llocs, en els establiments més grans, 
que solen ser a la vora de Tarraco, i en les millors zones 
agrícoles. Els llocs que romanen ocupats no mostren 
interrupcions degudes als canvis polítics. Les àmfores 
més tardanes que es troben als jaciments rurals daten 
dels segles vi i inici del vii. Les ceràmiques africanes 
de ple segle vii que es troben al nucli urbà, no aparei-
xen als jaciments del camp. Les prospeccions mostren 
continuïtat d’alguns assentaments rurals en el període 
de l’interregne ostrogot en l’Espanya visigòtica, per 
bé que no es poden seguir els desenvolupaments pos-
teriors, ni la continuïtat en el regne visigòtic del segle 
vii ni més enllà. Tot i que van minvar els establiments 
rurals, no es detecta un increment de la grandària del 
nucli urbà. També consideren la possibilitat que al-
guns centres de poblament nuclearitzat siguin sota de 
pobles medievals. No creuen que després de l’inici del 
segle vii es produís una desertització del camp, sinó 
que prefereixen creure en una reducció de les xarxes 
d’intercanvi, amb el resultat d’un procés progressiu 
de manca d’abastiment dels establiments més pobres.

En l’estudi d’una altra zona de l’ager de Tarraco, el 
Baix Penedès (Guitart, Palet i Prevosti 2003; Prevosti 
en premsa), l’Imperi tardà també es tradueix en un 
nou model de poblament. Dels 37 jaciments rurals 
dispersos d’època altimperial, es passa a 10 en època 
baiximperial. Segons aquestes dades, es redueixen els 
nuclis de poblament dispers i queden en un 27 % del 
que hi havia hagut. Això significa que el trencament 
del patró d’assentament altimperial és ben notable. 
Respecte a la grandària dels jaciments, no en tenim 
prou dades fiables. En la majoria que perviuen d’èpo-
ca altimperial, l’extensió del baix Imperi no es pot 
calcular, per bé que les ceràmiques d’aquest darrer pe-
ríode són molt inferiors a les de l’alt Imperi, i tot fa 

AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural



101

Although it appears that there was once again an impor-
tant nuclearisation, we probably also have to consider 
that there may have been a displacement of the popula-
tion or a major demographic decrease.

However, we have to bear in mind that finds of Late 
Roman chronology pottery, most of which was im-
ported, are much less common than those of the Early 
Roman period. This means that statistically the chrono-
logical phase they represent is more difficult to detect, 
especially from surface surveys, although when it does 
appear, its significance is much greater. Therefore, we 
have to qualify the figures we have given above. The late 
chronologies presented by a few Late Roman sites in the 
Baix Penedès are centred on the 4th and 5th centuries. 
Only at La Solana and L’Ermita de Sant Esteve do we 
have evidence that they reached the 7th century. We ask 
ourselves, therefore, if we are witnessing a real depopu-
lation of this county, or whether it was a question of a 
restriction of the trade routes through which the pottery 
and other goods reached these rural establishments. We 
suggest, as did J. M. Carreté, S. Keay and M. Millett 
(1995), that it was an inability to gain access to the pot-
tery or a fall in demand. Those authors consider that the 
presence of a wide variety pottery in 5th and 6th century 
deposits in Tarraco would indicate the latter case. We 
should also think the same.

The data from the Baix Penedès indicate a long proc-
ess of change, which began in the full Imperial period 
and accelerated from the 5th century. It affected both the 
population system and the exploitation of the territory, 
where extensive stockbreeding activity is attested, as well 
as causing important changes in the road network and 
an evolution of the landscape, in which deforestation 
and the erosion of the interior were complemented by 
the exploitation of the coastal area as wetland meadows. 
Thus, in the Baix Penedès, there is a contrast between a 
Republican stage with a large population density, clearly 
derived from the known situation of the full Iberian pe-
riod, and a sparsely populated Early Roman stage, with 
very few villas, although we can speak of a balanced 
network. This situation worsened in the Late Roman 
period, to the point where we see a country that is ag-
riculturally under-exploited and with a large increase in 
stockbreeding. These facts are our key to understanding 
this area far from the urban centre of Tarraco. In the 
Iberian period, this region enjoyed its own significant 
personality and vitality; these were inherited by the Re-
publican period, but disappeared in the Early Roman 
period, probably due to the centralising role of the city. 
We need to verify the hypothesis that this important 
change, which can be dated to Caesar’s time, may have 
been due to the introduction by the colonists of the 
supposed Caesarean deductio noted by J. Ruiz de Ar-
bulo (2002). This meant that the territory entered the 
Late Roman period and the Late Antiquity as a mar-
ginal area of the territorium of Tarraco. This evolution 

pensar que més aviat se’n devien reduir les mides. Si 
bé sembla que la nuclearització torna a ser important, 
segurament també cal pensar que hi podria haver ha-
gut un desplaçament del poblament o bé una davalla-
da demogràfica important.

Ara bé, cal tenir present que les ceràmiques que 
indiquen la cronologia baiximperial, majorment 
d’importació, són molt menys freqüents que les de 
l’alt Imperi, de manera que, estadísticament, la fase 
cronològica que representen esdevé més difícil de de-
tectar, especialment en les prospeccions superficials, 
alhora que, quan apareixen, el seu significat és molt 
superior. Per tant, caldria matisar les xifres que hem 
avançat més amunt. Les cronologies finals que pre-
senten els pocs jaciments tardoromans del Baix Pe-
nedès se centren en els segles iv i v. Solament la So-
lana i l’Ermita de Sant Esteve ens consta que arriben 
fins al segle vii. Ens preguntem, doncs, si ens trobem 
davant d’un despoblament real d’aquesta comarca, 
o bé estem en presència d’un problema de restricció 
de les xarxes comercials que feien arribar les ceràmi-
ques i altres productes a aquests establiments rurals. 
Ens plantegem, tal com feien J. M. Carreté, S. Keay 
i M. Millett (1995), si es tracta d’una falta d’accés a 
la ceràmica o d’un descens de la demanda. Aquells 
autors consideren que la presència d’una gran varietat 
de ceràmiques en dipòsits dels segles v i vi a Tarraco 
fa pensar que es tracta del segon cas. Així haurem de 
pensar també nosaltres.

Les dades del Baix Penedès indiquen un llarg pro-
cés de canvi, que s’inicia en plena època imperial i que 
s’accelera a partir del segle v, que afecta tant el sistema 
de poblament com l’explotació del territori, on s’ates-
ta una dedicació extensiva a la ramaderia, així com 
canvis importants en l’articulació viària i l’evolució 
del paisatge, on la desforestació i erosió de l’interior 
es complementen amb l’explotació del litoral com a 
prats humits. Així doncs, al Baix Penedès, el contrast 
entre una etapa republicana amb una densitat de po-
blament important, que deriva clarament de la situa-
ció coneguda del període ibèric ple, i una etapa altim-
perial poc poblada, amb molt poques vil·les, tot i que 
podem parlar d’una xarxa equilibrada, situació que 
encara s’agreuja més en el baix Imperi, fins al punt 
de mostrar-nos un país infraexplotat agrícolament i 
amb un fort augment de la ramaderia, donen la clau 
per entendre aquesta part allunyada del nucli urbà de 
Tarraco. En època ibèrica aquesta regió gaudia d’una 
personalitat i una vitalitat pròpies, importants, que 
va heretar en el període republicà, però que es van es-
troncar en l’alt Imperi, segurament a causa del paper 
centralitzador del nucli urbà. Cal comprovar la hipò-
tesi que aquest canvi important, que es data en època 
cesariana, pugui ser degut a la introducció pels colons 
de la suposada deductio cesariana apuntada per J. Ruiz 
de Arbulo (2002). Això va fer que el territori entrés 
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of the landscape would have left a considerable imprint 
on the zone. During the Arab and mediaeval periods 
the county was depopulated and assumed the role of a 
frontier zone, a factor of great importance for the subse-
quent evolution of the region (Prevosti in press).

In contrast, the Alt Penedès, another part of the 
ager of Tarraco, has the greatest density of rural estab-
lishments in this period. Two funerary inscriptions 
have even been found (IRC I, 13 and 14), as well as a 
chrismon inscribed on a tile (IRC I, 194). Inscription 
IRC I 13 confirms the presence of Christians in the 4th 
century, a noteworthy fact for the initial penetration 
of this religion in the rural environment. Thus, the Alt 
Penedès, as we saw in the previous period, continues to 
stand out for having been the protagonist of a more ac-
tive and probably more centralised population dynamic, 
in contrast to the marginality that can be attributed to 
the Baix Penedès and the Garraf.

The Late Roman period, therefore, presents diffi-
culties for accessing data about the population, due 
to the reduction in trade networks and the impover-
ishment of smallholders. It was difficult for rural es-
tablishments to obtain pottery from the 4th century 
on, a situation that worsened over time. We therefore 
have to ask ourselves how agriculture and stockbreed-
ing evolved in Late Antiquity. Was there a continu-
ance of the centuriations? Were there still large areas 
of forest in the successive periods? Can we speak of a 
sustainable relationship between the forest and crops? 
It would be useful to know the situation in Late An-
tiquity so that we can see what may have continued in 
subsequent periods, both in terms of the population 
and the agrarian and road structures.

As we have seen above, Christianity penetrated the 
city at a very early moment, in 259or earlier. In the 
countryside, inscription IRC I 13 is evidence of the pres-
ence of Christians in the Penedès area in the 4th century, 
a noteworthy fact in terms of the initial penetration of 
this religion into the rural environment. Also worthy 
of mention is inscription IRC I 6 from Sant Esteve 
de Castellet, although it is later than the 4th century, 
as well as the tile with an engraved chrismon found in 
Sant Martí Sarroca (IRC I 194). This evidence shows an 
intensive Christianisation of the rural environment of 
the Penedès area.

It has long been believed, based on documents from 
the time that refer to it, that the city and the countryside 
of Tarragona were depopulated during the Islamic oc-
cupation. For example, following the taking of the city 
by Ramon Berenguer III in 1118, when it was donated 
to Bishop Oleguer, it was declared “destroyed, deserted, 
without cultivation or tenants”. Also, the traveller, car-
tographer and geographer, Al-Idrisí (1100-1166), wrote 
in Nuzhat al-mustaq, Vol. 7, p. 734b, 126: “Tarragona is 
a city near the sea with walls of black and white marble 
like very few others you find [anywhere]. It is currently 

en el baix Imperi i la tardoantiguitat com una zona 
marginal del territorium de Tarraco. Aquesta evolu-
ció del paisatge devia deixar una petja important a la 
zona. En època àrab i medieval, la comarca va ser una 
zona despoblada i va assumir la funció de frontera, fet 
de gran transcendència per a l’evolució posterior de la 
regió (Prevosti en premsa).

En canvi, l’Alt Penedès, una altra part de l’ager 
de Tarraco, mostra una densitat d’establiments ru-
rals d’aquest període més important. Fins i tot s’hi 
han trobat dues inscripcions funeràries (IRC I, 13 i 
14), així com un crismó inscrit en una tègula (IRC I, 
194). La inscripció IRC I 13 dóna fe de la presència 
de cristians en el segle iv, fet destacable per la pe-
netració primerenca d’aquesta religió en medi rural. 
Així doncs, l’Alt Penedès, com ja es veia en el període 
anterior, segueix destacant-se per haver estat protago-
nista d’una dinàmica de poblament més activa i de 
caràcter probablement més central, en contrast amb 
la marginalitat que es pot atribuir al Baix Penedès i 
al Garraf.

El període tardoromà resulta, doncs, una etapa 
amb dificultat per a l’accés a les dades del poblament, 
a causa de la reducció de les xarxes comercials i de 
l’empobriment dels petits camperols. La ceràmica ar-
riba amb dificultats als establiments rurals, a partir del 
segle iv, situació que es va agreujant amb el transcurs 
del temps. Per tant, es planteja el problema de quina 
evolució va tenir, en època tardoantiga, l’agricultura i 
la ramaderia. Persisteixen les centuriacions? Persistei-
xen extenses zones de bosc en les successives etapes? 
Podem parlar d’una relació cultius-bosc sostenible? 
Ens interessa saber quina va ser la situació d’època 
tardoantiga per conèixer les possibles persistències en 
etapes posteriors, tant del poblament com de les es-
tructures agràries i viàries.

Com ja s’ha vist més amunt, la penetració del cris-
tianisme a la ciutat està datada en un moment molt 
precoç, el 259. Al camp, la inscripció IRC I 13 dóna 
fe de la presència de cristians en el segle iv, a la zona 
del Penedès, fet destacable per la penetració prime-
renca d’aquesta religió en medi rural. També cal citar 
la inscripció IRC I 6, de Sant Esteve de Castellet, per 
bé que és posterior al segle iv, així com la tègula amb 
un crismó gravat trobada a Sant Martí Sarroca (IRC I 
194). Aquests testimonis donen fe d’una intensa cris-
tianització del medi rural de la zona del Penedès.

Per a l’etapa d’ocupació islàmica, existeix una 
llarga tradició d’opinió favorable al despoblament 
del Camp de Tarragona i del recinte urbà, basada en 
els documents de l’època que hi fan referència. Per 
exemple, després de la presa de la ciutat per part de 
Ramon Berenguer III, el 1118, en donar-la al bisbe 
Oleguer, es declara «destruïda, deserta, sense cultiu 
ni inquilins». També el viatger, cartògraf i geògraf Al-
Idrisí (1100-1166) escriví a Nuzhat al-mustaq, vol. 7, 
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inhabited, but in ancient times it was abandoned be-
cause it was situated between the territory of the Mus-
lims and that of the Christians. It is a beautiful and the 
colubrids114 (al-ahnas) are abundant and poisonous. It 
has a beautiful port and abundant water.”115

The subject is important for our understanding of 
the evolution of the landscape in the subsequent peri-
ods. It would be interesting to know whether there was 
any continuation of the population system established 
in the Roman period or whether we have to consider 
that there was a repopulation of a deserted territory 
with the establishment of a new population system in 
the mediaeval period. Having said that, the survival of 
a series of Islamic place names in the territory inclines 
us to think that there was a continuity of the most basic 
population.

The pollinic analyses carried out as part of this 
project were also aimed at answering this question, to 
the extent that they could indicate the theoretical aban-
donment of the Camp de Tarragona or its occupation, 
through a regression in farming or the opposite situa-
tion. This is in fact what appears to have happened ac-
cording to what we can deduce from the increase in 
farming indicated by the pollinic chart for the time of 
the Islamic occupation.

It is interesting to hear what some of the sources 
from the Arab period say about Tarragona, to see what 
may have survived there from the Roman period.

In the 14th century, Al-Himyarí wrote his univer-
sal geographical dictionary in which each place name is 
accompanied by historical information; Kitab al-Rawd, 
116: “Among the marvels are the mills, built by the an-
cients, that grind with the power of the wind and stop 
when it is calm.”116

In the 14th and 15th centuries an anonymous Magh-
rebi author wrote in the geographical and historical 
compilation Dikr bilad al-Andalus, p. 66: “Tarragona 
is an ancient, fortified city by the sea; it has some mills 
that grind with [the power of ] the water of the sea, 
which is channelled with [artificial] techniques and 
ingenuity.”117

Between 1591 and 1631, Al-Maqqarí wrote in Nafh 
al-tib, Vol. 1, p. 252: “Ibn Galib was the only one to 
take an interest in the architectural remains of the an-
cients in the book Kitab farhat al-anfus; he said: “Among 
them is that of the transport of salt water from the sea 
to the mills in Tarragona, without power and with a 
route so ingenious that they even grind using the power 
of the water. And that is one of the wonders that was 
built”.”118

114. Snakes of the colubridae family.
115. Bramon 2000, 32, 120.
116. Bramon 2000, 37, 121-122.
117. Bramon 2000, 39, 122-123.
118. Bramon 2000, 40, 123.

p. 734b, 126: «Tarragona és una ciutat vora el mar 
que té muralles de marbre negre i blanc com se’n tro-
barien ben poques [enlloc]. Actualment és habitada, 
però en temps antics estigué abandonada perquè es-
tava situada entre el territori dels musulmans i el dels 
cristians. És una ciutat formosa i les colobres114 (al-
ahnas) hi són abundants i nocives. Té un port formós 
i les aigües abundoses.»115

El tema és d’importància per entendre l’evolució 
del paisatge en els períodes posteriors. Interessa saber 
si hi va poder haver alguna continuïtat del sistema de 
poblament creat en el període romà o bé hem de pen-
sar en un repoblament del territori, amb l’establiment 
d’un nou sistema de poblament, en època medieval, 
sobre un país desert. Amb tot, la pervivència d’una sè-
rie de topònims islàmics al territori inclina a fer pen-
sar en una continuïtat del poblament més bàsic.

Les anàlisis pol·líniques que hem realitzat dins del 
projecte també estaven encaminades a resoldre el pro-
blema, en la mesura que poguessin reflectir el suposat 
abandonament del Camp de Tarragona o la seva ocu-
pació, a través del retrocés dels cultius o la situació in-
versa. I efectivament, així sembla ser, segons es dedu-
eix de l’increment dels cultius que indica el diagrama 
pol·línic en època de la dominació islàmica.

Resulta interessant d’escoltar què diuen algunes 
fonts d’època àrab sobre Tarragona, per conèixer què 
hi podia persistir d’època romana.

En el segle xiv, Al-Himyarí va escriure al dicciona-
ri geogràfic universal, on cada topònim s’acompanya 
de notícies històriques, Kitab al-Rawd, 116: «Entre 
les meravelles figuren els molins, construïts pels an-
tics, que molen amb la força del vent i es paren quan 
s’encalma.»116

En el segle xiv-xv, un autor anònim magribí va 
escriure a la compilació geograficohistòrica Dikr bilad 
al-Andalus, p. 66: «Tarragona és una ciutat antiga i 
fortificada a la vora del mar; té uns molins que molen 
amb [la força de] l’aigua del mar, que hi és conduïda 
amb tècniques [artificials] i enginy.»117

Entre 1591 i 1631, Al-Maqqarí va escriure a Nafh 
al-tib, vol. 1, p. 252: «Ibn Galib fou l’únic que s’ocu-
pà de les restes arquitectòniques dels antics en el llibre 
Kitab farhat al-anfus, i digué: “Entre elles figura la del 
transport d’aigua salada del mar cap als molins que 
hi havia a Tarragona, sense esforç i amb un traçat tan 
enginyós que fins i tot molen per mitjà de la força 
de l’aigua. I això és una de les meravelles que s’ha 
construït”.»118

114. Serps de la família dels colúbrids.
115. Bramon 2000, 32, 120.
116. Bramon 2000, 37, 121-122.
117. Bramon 2000, 39, 122-123.
118. Bramon 2000, 40, 123.
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All this leads us to believe that there were mills built 
in the ancient tradition, perhaps Arab or perhaps Ro-
man, that would have definitely been operating in the 
Islamic period and probably later (14th century?). Ac-
cording to A. Virgili (1984, 27), the ancient mill build-
ers may have been the first Arab settlers. However, this 
is not necessarily the case. All told, these sources are 
so doubtful and contradictory that we cannot know 
whether the mills were wind or water driven.119 Never-
theless, it is quite plausible that there mills of a certain 
importance and tradition. That also inclines us to think 
that if the urban centre was depopulated, this must only 
have been for a short time. It is also very possible that 
there was no depopulation at all in the territory around 
the urban centre, which would have allowed the mills to 
remain in use. The tradition of mills was deeply rooted 
enough in the Roman world for these to have dated 
from the Roman period.

We also ask ourselves what effect the Roman city 
system adopted by Tarraco had on the population sys-
tem, the structuring of agriculture, the territory and the 
crops and stockbreeding of the mediaeval period. From 
what we know (Palet 2003), the agrarian structures 
established by the centuriations have lasted for a long 
time. Therefore, we need to analyse the rest of the data 
to see the degree of change in the whole system.

119. Bramon 2000, 122, note 268, considers that the Arab 
sources appear to be alluding to tidal mills, something which is 
highly unlikely in the Mediterranean.
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Tot plegat fa pensar en molins de tradició antiga, 
potser àrab o potser romana, que haurien funcionat 
amb seguretat en època àrab i segurament posterior 
(segle xiv?). Segons A. Virgili (1984, 27), els cons-
tructors antics dels molins podrien ser els primers 
pobladors àrabs. Però no és pas necessàriament així. 
Amb tot, aquestes fonts són tan dubtoses i contra-
dictòries que no podem saber si els molins eren de 
força hidràulica o moguts pel vent.119 Ara bé, allò que 
sembla ben plausible és que hi hagués molins d’una 
certa importància i tradició. Això també ens inclina 
a pensar que si hi va haver despoblament del nucli 
urbà, aquest devia durar poc. Però, especialment en el 
territori al voltant del nucli urbà, molt possiblement 
no hi degué haver un despoblament absolut, cosa que 
devia permetre seguir mantenint en ús els molins. La 
tradició dels molins estava prou arrelada en el món 
romà com perquè aquests datessin d’època romana.

També ens plantegem quina transcendència va 
tenir el sistema de la ciutat romana que va adoptar 
Tarraco, en el sistema de poblament, l’estructuració 
agrària i del territori, cultius i ramaderia del període 
medieval. Pel que sabem (Palet 2003), les estructures 
agràries establertes per les centuriacions han perdu-
rat força. Caldrà, doncs, analitzar la resta de dades i 
veure quins graus de transcendència ha tingut tot el 
sistema.

119. Bramon 2000, 122, nota 268, opina que les fonts àrabs 
semblen fer al·lusió a molins de marea, cosa del tot improbable en 
la Mediterrània.
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L’anàlisi moderna del paisatge implica tenir en 
compte el fet que qualsevol paisatge és un sistema cul-
tural que inclou la natura i la societat com dues cares 
d’una mateixa moneda. Per aquesta raó, ja no n’hi ha 
prou de considerar el paisatge com un element de la 
natura més, ni només com l’expressió territorial fruit 
de les relacions entre la societat i el medi que l’en-
volta, sinó que cal afegir-hi el pes que com a valor té 
el paisatge en la societat (Bertrand 2009). En aquest 
sentit, a Catalunya la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge, defineix el 
paisatge com a «qualsevol part del territori, tal com 
la col·lectivitat la percep, el caràcter de la qual resulta 
de l’acció de factors naturals o humans i de llurs in-
terrelacions».

Per tant, a diferència d’estudis més clàssics, per fer 
una aproximació al paisatge de l’ager Tarraconensis, 
a més d’explicar com era el sistema natural i quines 
eren les activitats socioeconòmiques més característi-
ques que determinaven el caràcter territorial, també 
cal tenir en compte els principals valors que la socie- 
tat romana tenia vers el seu entorn més proper. Per 
si això sol no fos prou complicat, a més s’ha de tenir 
en compte la temporalitat (periodització, ritmes, etc.) 
i la dinàmica que acompanya el conjunt de variables 
que formen part de cadascun d’aquests sistemes. Per 
tant, l’anàlisi conjunta del paisatge en època romana 
és molt complexa i, en l’estat actual de coneixements, 
molt poc precisa.

No obstant això, en el projecte que es presenta s’han 
assolit alguns resultats que aporten informació inèdi-
ta i que a més de resoldre alguns interrogants n’obren 
d’altres per fer que la recerca continuï. Repassem al-
guns d’aquests aspectes que ajudaran a entendre el pai-
satge romà en el sentit complet del terme, ordenant-
los a partir del model proposat per Georges Bertrand 
(2001). Aquest autor proposa treballar a partir d’un 
sistema que ha anomenat GTP (Geosistema, Territori, 
Paisatge) i que serveix per explicar tres categories espai/
temps diferents però complementàries i que defineixen 
l’espai geogràfic (Pèlachs 2006).

Tot plegat es pot entendre millor amb un exemple. 
Si es pren l’element arbre com a referent, és evident 

que com a geosistema és un element natural amb unes 
funcions determinades i particulars. Ara bé, si s’ob-
serva des del sistema territorial, un arbre és una font 
de recursos en tant que fusta per ser tallada i venu-
da. Per contra, el mateix arbre en determinades situa- 
cions culturals pot veure incrementats els seus valors 
i se li poden atribuir unes connotacions simbòliques 
que el facin diferent de la resta. Els romans van ser una 
cultura rica en coneixements del sistema natural. En 
el diccionari de Daremberg i Saglio (1877-1919) es 
recullen les principals espècies forestals de tot l’Imperi 
i els seus usos i característiques principals, tant per fer 
construccions terrestres com navals.

Com havien fet totes les cultures de l’antiguitat, 
els romans van envoltar determinats arbres i boscos de 
misteri i de càrrega sagrada. Plini (Hist. Nat. 12.2) con-
sidera que els arbres havien estat els primers temples. 
Els romans creien que en els boscos hi vivien un seguit 
de divinitats, entre les quals Silvà, que personificava 
l’esperit del bosc, i Faune, déu rústic, dels boscos, dels 
prats, dels camps, de l’agricultura i dels pastors. Així, 
un roure, a més d’un arbre pròpiament (geosistema), 
també podia formar part del sistema socioeconòmic en 
tant que valor per a la construcció de cases (territori), i 
a la vegada ser un arbre consagrat a Júpiter, per la seva 
fortalesa, bellesa i majestuositat. El bosc de roures de 
Dodona, al qual s’atribuïen poders profètics, era espe-
cialment cèlebre dins de la religiositat antiga.

A la Gàl·lia i a Hispània, sabem que la religiositat 
preromana també venerava especialment els boscos i 
els arbres, com es desprèn de la pervivència de cul-
tes en el període romà o bé del seu sincretisme amb 
els nous déus.1 Caepus, Duillae, Macarius, Pindusa, 
Saga i Aernus són divinitats indígenes que apareixen a 
l’epigrafia llatina d’Hispània amb atributs i caràcters 
que els relacionen amb els boscos i la vegetació.2 A 
la regió francopirenaica es coneixen inscripcions al 
déu Fagus,3 el faig, així com una sèrie d’altars sense 
inscripcions amb una representació vegetal en forma 
de fulla o arbre.4 El culte al déu Silvà sovint sem-
bla ocultar numina loci indígenes d’arbres i boscos, 
que se li havien assimilat.5 La Hispània Tarraconense 
proporciona el nombre més gran de dedicacions a 
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Silvà de la península Ibèrica; dues d’elles són de Tar-
ragona,6 una de Barcelona,7 la quarta és de Mataró8 i 
la cinquena de Lleida.9 La tradició encara devia con-
servar la seva devoció en el segle vi, com es desprèn 
d’un passatge de sant Martí de Braga, que ordena que 
no s’encenguin espelmes al costat de roques, arbres, 
fonts i cruïlles de camins.10 Marcial (4.55.23) es refe-
reix a un alzinar sagrat,11 que hem de situar a la Cel-
tibèria, potser a la vora de Bilbilis. Plini (Hist. Nat. 
16.249-251) descriu minuciosament el culte d’un 
alzinar de la Gàl·lia. És ben possible que a la zona de 
Tarragona també pervisquessin sentiments religiosos 
al voltant dels alzinars.

És a dir, s’imposa la idea que el medi natural 
és híbrid i que com a tal ha de ser tractat des de la 
transdisciplinarietat. En l’actualitat tot el medi natu-
ral està fortament artificialitzat i, per tant, els estu-
dis s’han d’afrontar també des d’una visió històrica, 
analitzant les diferents periodicitats que han afectat 
el territori.

El sistema natural bàsic

El concepte de geosistema representa l’element na-
tural bàsic del sistema, aquell que es percep i té una 
funció d’ús com a font. Per tant, serà la categoria espai/
temps responsable d’explicar el grau de naturalitat del 
sistema, és a dir, fins a quin punt els processos de natu-
ra i/o antropització són dominants o no.

Es fa difícil dir si el relleu que s’estén al vessant dret 
de l’ager Tarraconensis des de l’època romana fins a l’ac-
tualitat ha canviat gaire o no. Se’n saben poques coses 
detallades, d’aquest fet. Tot i que segurament per un 
tema de comoditat explicativa ens convé pensar que 
des d’un punt de vista de les grans unitats de relleu no 
ha d’haver canviat pas gaire. Si s’accepta aquesta con-
sideració, la zona d’influència litoral, la plana com un 
espai ampli de transició entre el mar i la tercera unitat, 
la muntanya, havien de ser les tres parts diferenciades 
d’un mateix territori (fig. 1).

La línia de costa està subjecta a les variacions que 
el límit de l’aigua determina. En aquest sentit, les res-
tes arqueològiques indiquen que hi poden haver hagut 
canvis que cal tenir en compte. En general, sembla que 
la línia de la costa del Baix Camp i del Tarragonès no 
ha variat gaire, com s’explica en el capítol d’Aureli Àl-

varez i Raquel Daza, «La base geològica. Trets generals 
del Quaternari i la seva relació amb els assentaments 
d’època romana». L’exemple de la vil·la marítima de 
Cal·lípolis a Vila-seca indica que la situació no ha can-
viat gaire. A l’antiguitat, podria haver estat envoltada 
d’aiguamolls, mentre que actualment aquests estan 
bonificats, per bé que segueix a molt poca altura so-
bre el nivell del mar, i fins els estrats més profunds del 
jaciment no s’han pogut excavar perquè estan negats 
d’aigua. De manera que resulta impossible que el ni-
vell del mar estigués a més altura. A la vil·la romana 
dels Munts, d’Altafulla, les termes de la platja es tro-
ben parcialment cobertes pel mar, la qual cosa és un 
indici que el mar ha guanyat una mica de terreny en 
aquests últims 2.000 anys, bé sigui perquè les aigües 
han pujat de nivell o bé perquè el terreny ha basculat 
i s’ha enfonsat.

El microrelleu de la plana és el que pot haver can-
viat més. Les pluges torrencials són pròpies del clima 
mediterrani. I per tant, les avingudes poden haver ex-
cavat i/o mobilitzat grans quantitats de materials que 
hagin modificat els torrents i barrancs que solquen 
aquest territori i fan que el pendent en alguns llocs 
pugui ser molt més acusat respecte al que és el con-
junt. Aquest fet podria haver provocat algunes cons-
truccions destacades, com per exemple el pont vell del 
Francolí. De la mateixa manera que podria haver pro-
vocat una important erosió dels jaciments de la plana, i 
fins haver-ne fet desaparèixer alguns d’estructura feble. 
Valgui l’exemple de la vil·la romana de Picamoixons 
(Valls), on el riu Francolí va erosionar de tal manera el 
terreny que es va menjar part de les estructures; algu-
nes es veien penjant en un tall fins no fa gaires anys. 
De la mateixa manera, al poblat ibèric de la Timba del 
Castellot, encara es veuen algunes sitges, seccionades 
per la riera, penjades a la timba.

Des d’un punt de vista climàtic, s’ha de tenir en 
compte que durant l’època romana hi va haver un pe-
ríode de temperatures favorables al desenvolupament 
humà conegut com a Roman Warm Period i que va pre-
cedir un refredament posterior catalogat com a Dark 
Ages Cold Period en la transició cap a l’alta edat mit-
jana. Si bé, lògicament, tan o més important que les 
temperatures resulta clau la disponibilitat d’aigua, so-
bretot durant els mesos més eixuts, per entendre el sis-
tema natural de forma integrada. La vegetació descrita 
per al pla de Tarragona d’aquest període indica com 

  6. Vives (1971, 304 i 312) = RIT 50 i 49. La darrera és en realitat una dedicació a les dees Silvanes (Silvanae), l’aspecte femení dels 
boscos.

  7. J. Vives (1971, 308) = IRC IV 16. També es tracta d’una dedicació a les deesses Silvanae.
  8. J. Vives (1971, 305) = IRC I 100.
  9. IRC II 67.
10. Correptione rusticorum 16: «Nam ad petras et ad arbores et ad fontes et per trivia cereolos incendere, quid est aliud nisi cultura dia-

boli?...».
11. «...et sanctum Buradonis illicetum».
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l’ambient mediterrani és el dominant, amb espècies 
perennifòlies adaptades a la manca puntual d’aigua. 
En aquest sentit, en el text signat per S. Riera et al. en 
aquest volum s’explica com durant el canvi d’era hi ha 
una certa regeneració del bosc amb una recuperació 
dels alzinars, de les espècies de ribera i, de forma més 
limitada, de les pinedes litorals. Si bé aquestes últimes 
haurien sofert desforestacions entre els segles ii i iv dC, 
mentre que a l’interior de la plana s’haurien mantingut 
els alzinars.

El relleu de la muntanya és el més pronunciat, i per 
tant alguns dels principals símbols romans segur que 
tenien en aquest indret la seva referència. I més si te-
nim en compte la presència d’antics poblats ibèrics. El 
poblat ibèric de Santa Anna de Castellvell del Camp 
posseeix una situació tan privilegiada, i apareix en els 
mapes d’estudi de visibilitats com un punt tan desta-
cat, que, tot i que no hi ha testimonis que indiquin 
que en època romana es convertís en una muntanya 
sagrada o que hi hagués un santuari, el fet que sobre el 
seu cim avui s’alci una ermita dedicada a Santa Anna 
fa pensar en una interpretatio cristiana d’un culte pagà, 
d’arrel indígena. En aquest sentit, també hi ha Escor-
nalbou, una muntanyeta en forma de corn de bou, 
que si bé no queda dins de l’àrea d’estudi d’aquest 
projecte –es troba més al sud–, també és un punt molt 
interessant per la presència d’un monestir romànic, 
una visibilitat molt bona i algunes restes prehistòri-
ques, tot i que no s’hi coneix res romà. Encara més al 
sud, es troba la serra de Balaguer, a la qual sembla que 
fa referència Aviè (Ora Mar. 504),12 i segons diversos 
autors s’ha d’interpretar com una muntanya sagrada. 
Significativament, també coincideix amb el límit del 

territori de la ciutat de Tarraco amb el de Dertosa. Més 
al nord, una altra muntanya que és una referència per 
a la regió és Miramar, sobre l’Alt Camp, que té una 
forma punxeguda que es destaca des de tot arreu, per 
bé que al seu cim no s’hi han trobat restes d’ocupació 
humana (fig. 2).

L’estudi de la xarxa viària i dels parcel·laris agríco-
les, juntament amb l’aplicació dels sistemes d’infor-
mació geogràfica, i en concret l’estudi de les conques 
visuals des de la ciutat, han servit per destacar dife-
rents punts del territori que per les seves condicions 
elevades respecte al seu entorn van determinar, sens 
dubte, el paisatge d’aquest sistema natural. En l’estu-
di de visibilitats, fet per I. Fiz, es destaca justament el 
poblat ibèric de Santa Anna de Castellvell del Camp 
com un dels poblats ibèrics de més impacte visual. 
Entre les vil·les romanes, la del Vilar de la Font de 
l’Albelló (la Selva del Camp), que també és una de les  
més riques, està col·locada en una posició visible des 
de molts punts del territori, sens dubte per donar el 
missatge de la preeminència social dels seus amos. 
També és el cas de la vil·la de Cal·lípolis (Vila-seca), 
que, tot i que en una situació més atípica, ja que es 
tracta d’una vil·la marítima, en una zona molt baixa i 
plana, davant del mar, envoltada d’aiguamolls, té una 
posició sobre una petita elevació del terreny perquè 
no es negués, des d’on resulta que sobresortia i es veia 
des de tot arreu. Resultava ben visible, des de la Via 
Augusta, per a tots els vianants. Sens dubte, es bus-
cava donar el missatge, des de lluny, de la potència 
econòmica i social del propietari. En algunes vil·les, 
sabem que fins sovint es buscava també de fer la im-
pressió de mansió inexpugnable, de fortalesa.

12. «...iuxta superbum mons sacer caput exerit».

Figura 1. Vista de la plana del 
Baix Camp des de l’ermita de 
la Mare de Déu de la Roca 
(Mont-roig). 
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El sistema territorial

El concepte de territori representa l’element econò-
mic, aquell que es pot considerar com a entrada socio- 
econòmica, el recurs, i per tant s’haurà de mesurar a 
partir del seu grau d’artificialització. Fins fa ben poc 
temps, la lògica d’ocupació de la població i el pobla-
ment damunt del territori es feia seguint una regla d’or: 
que l’esforç de l’acció no superés mai el rendiment, és a 
dir, l’esforç de la feina efectuada havia de ser rendible. 
I per tant, els temps de desplaçament no podien supe-
rar certs llindars, com tampoc la inversió no podia ser 
més gran que el benefici. El problema d’aquest princi-
pi estava en el fet que es podia aconseguir a partir de 
l’explotació humana, és a dir, l’esclavatge, i per tant en 
determinats indrets es fa difícil saber fins a quin punt 
determinades accions d’explotació del territori i de 
configuració del paisatge responen a una bona lògica 
d’ocupació i explotació o a forçar el rendiment a partir 
de la sobreexplotació.

En qualsevol cas, aquest projecte ha servit per de-
mostrar com el poblament respon a una lògica d’ocu-
pació (camins, centuriacions, establiments rurals, vil-
la, etc.) ordenada i gestionada pel sistema romà. I el 
dubte està a saber fins a quin punt hi va haver en el seu 
interior diferents processos d’especialització o, al con-
trari, una gran diversitat sobre la base del desenvolu-
pament d’activitats pecuàries, conreus i aprofitaments 
dels recursos miners.

La trilogia mediterrània de productes agrícoles 
(blat, olives i raïm), combinada amb un cert afavori-
ment d’arbres amb fruits per fer olis com la mateixa 
olivera o la noguera, dibuixen un paisatge agrícola 
bàsicament de secà. Tot i que, pel que indiquen les 
dades pol·líniques, la presència d’alzinars havia de ser 
important. A més, tal com indiquen S. Riera et al., els 
indicis d’activitat agrícola són minsos i, malgrat l’in-
crement de l’olivera a partir del 150 cal. aC per al seu 
afavoriment humà, no sembla que hi hagués d’haver 
plantacions gaire extenses. Les dades també indiquen 
un primer pic de vinya en el segle iv aC.

I per tant, segurament en el conjunt del territori 
hi havia una bona representació de rodals de llenyo-

ses baixes i arbres per garantir les necessitats bàsiques 
de combustibles per cuinar i escalfar-se i una activitat 
agrícola local qui sap si molt parcel·lada i concentrada 
i poc extensa.

Aquest paisatge estaria esquitxat per la localització 
de les vil·les en indrets seleccionats i establiments ru-
rals que tindrien com a objectiu l’allotjament de les 
persones i l’emmagatzemament i comercialització dels 
productes conreats. S’ha de tenir en compte que l’ar-
queologia de la zona ha donat testimonis importants de 
producció de vi, i una mica també d’oli, que contras-
ten amb les informacions de les anàlisis pol·líniques, ja 
que indiquen com a la plana del Baix Camp en època 
imperial romana hi havia dotze terrisseries segures, i 
deu de probables, que feien àmfores per envasar vi,  
i deu instal·lacions de vinificació (amb premsa i magat-
zem de vi) i una sola cella olearia. Per tant, segurament 
cal imaginar una plana amb més activitat vitivinícola 
del que el pol·len indica, però com que també hi hau-
ria més arbres (efecte pantalla), les dades no apareixe-
rien en el diagrama pol·línic fins que hi va haver més 
activitat agrícola i consegüentment desforestació.

En l’apartat de fauna també es posa de manifest la 
importància del bestiar en l’estructura socioeconòmica 
romana. Els resultats obtinguts no permeten establir 
amb certesa si en el territori hi havia grans ramats, però 
en canvi sí que indiquen una presència clara d’una ca-
bana de bòvids en època romana. Segons els estudis 
de fauna basats en dues vil·les (la Llosa de Cambrils i 
els Antigons de Reus), les dades indiquen com en èpo-
ca romana els bòvids eren importants, a diferència de 
l’època ibèrica, en què predominaven els ovicaprins. Tot 
i que les dades pol·líniques no assenyalen que aquesta 
activitat anés acompanyada d’una desforestació genera-
litzada pròpia de les societats ramaderes i, per tant, més 
que una especialització sembla que la ramaderia seria 
un complement de les diferents unitats territorials.

Això no obstant, no es pot descartar que alguns 
ramats grans practiquessin la transhumància, és a dir, 
certs moviments més o menys llargs a la recerca de 
pastures en els períodes més desfavorables. En qual-
sevol cas, cal tenir en compte que pensar en termes 
de ramaderia implica la formació de pastures, el con-

Figura 2. Vista de les serralades que tanquen el Camp de Tarragona. S’hi distingeixen bé, d’esquerra a dreta, les Muntanyes de Prades, 
el Puigcabrer, la serra de Miramar, el coll de Cabra i la serra Voltorera. 
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trol de la sal (element indispensable per al bestiar), un 
model basat en la mobilitat i una certa especialització 
del bestiar herbívor a costa dels omnívors com el porc, 
i no sembla que aquesta sigui la lògica que hi devia 
haver a l’ager Tarraconensis. Les fonts antigues parlen 
de transhumància, sempre referint-se a Itàlia. Per a la 
zona d’estudi no hi ha informació escrita, ni tampoc 
es desprèn dels dos únics llocs estudiats. I per tant, en 
l’estat actual de coneixements és una hipòtesi que cal 
considerar i que només s’aclarirà quan s’estudiï millor 
l’arqueologia de les muntanyes i s’hi detectin pletes 
d’època romana.

L’explotació dels recursos procedents d’elements 
abiòtics a la zona es concentra en la transformació ma- 
nufacturera de certs elements com l’argila per a l’ela-
boració de ceràmiques i material per al transport i em-
magatzematge de productes. Les bòbiles se situaven al 
damunt d’on s’extreia l’argila. En aquest territori estu-
diat s’ha trobat una densitat de centres terrissaires ex-
cepcional. S’hi han detectat dotze terrisseries segures i 
deu més de possibles, cosa que significa una potenciali-
tat de vint-i-una terrisseries, moltes de les quals també 
eren bòbiles. S’hi fabricava ceràmica comuna, àmfores, 
material constructiu, i en alguna fins i tot terra sigil-
lada hispànica. Aquest fet demostra com la zona del 
Baix Camp era òptima per a les terrisseries, en una re-
gió amb una forta producció vinícola. Les nombroses 
bòbiles també produïen força material constructiu, en 
una zona on la demanda devia ser alta, especialment 
per part del nucli urbà de Tarraco.

La lògica en la distribució de les vil·les repartides 
desigualment per tot l’àmbit territorial fa pensar en 
una forta gestió territorial. Marta Prevosti explica, en el  
capítol sobre la implantació i dinàmica de les vil·les, 
com la seva distribució, a diferència del Baix Penedès, 
aquí no és del tot homogènia; s’hi observen àrees de 
més concentració de vil·les i altres àrees buides. I per 
tant, aporta arguments que confirmen com l’organit-
zació de l’explotació dels recursos dins del sistema de 
la ciutat romana vetlla per l’aprofitament adequat i per 
l’equilibri dels recursos, és a dir, per la sostenibilitat del 
sistema. Aquest fet no és gens estrany si es té en compte 
que, dins de la civitas romana, tot està regulat, les àrees 
de conreu, les aigües, les àrees comunals, les pastures i 
els boscos, amb regulació de qui i quan hi pot anar a 
pasturar, a fer llenya, a extreure minerals, etc.

El filtre de la cultura

La noció del paisatge representa l’entrada sociocul-
tural del sistema ambiental, aquell recurs natural que 
després de ser filtrat per la cultura (acte de percepció o 
ús directe) adquireix un conjunt de valors simbòlics i 
que es basa en un procés d’artialització. Segons Augus-
tin Berque (1995), l’existència d’una societat paisat-

gística només es pot donar si es poden establir quatre 
criteris o formes de representació simultanis:

1. El primer és que aquesta societat tingui una o 
unes quantes paraules per dir paisatge.

2. El segon, que hi hagi representacions literàries, 
orals o escrites, que cantin o descriguin el paisatge 
d’una forma bella.

3. El tercer, que hi hagi obres pictòriques que re-
presentin paisatges.

4. I el quart i darrer, que hi hagi representacions en 
forma de jardí que calgui interpretar com una aprecia-
ció estètica de la natura.

Segons el mateix autor, aquests criteris es complei-
xen per primera vegada a la història a la Xina antiga, 
com a mínim a partir de la dinastia Song (960-1279), 
mentre que a l’Europa occidental no serà fins a partir 
del segle xv. Per tant, segons Berque els romans no 
haurien de ser considerats una societat paisatgística. 
En canvi, altres visions més àmplies, com la d’Alain 
Roger (2000), que aprofiten el neologisme artialització 
i l’usen en sentit ampli per fer referència a qualsevol 
tipus de representació paisatgística, sí que reconeixen 
a les societats antigues i medievals el qualificatiu de 
protopaisatgístiques, i n’hi ha prou que compleixin 
només alguna de les formes de representació descrites 
anteriorment.

Segons Roger, als romans els correspondria el qua-
lificatiu de «societat protopaisatgística», perquè sens 
dubte tenien jardins (condició 4), representacions 
literàries i pictòriques (condicions 2 i 3), però no la 
paraula exacta (condició 1). Tot i que aquesta darrera 
qüestió és discutida pel mateix Alain Roger, que troba 
en diferents exemples de textos clàssics descripcions i 
conceptes que ben bé podrien ser traduïts pel terme 
paisatge per la sensibilitat envers l’entorn, i que fan que 
digui que «totes aquestes raons ens autoritzen a con-
cedir a la Roma imperial i aristocràtica, la de les vil·les 
pompeianes i els seus pintors, la dignitat paisatgística» 
(Roger 2000, 63). En canvi, hi ha altres autors –com 
Michel Baridon (2006)– que es mostren clarament 
favorables a la idea que els romans van representar i 
descriure paisatges, com abans ho havien fet els grecs, 
i ho demostren aportant informació escrita i gràfica 
d’aquest període.

En aquesta recerca també hi ha mostres que per-
meten afirmar que és indubtable que al món romà 
de l’ager Tarraconensis també hi havia una sensibilitat 
especial pel seu entorn. Per exemple, des d’un punt 
de vista del sistema natural, les dades pol·líniques han 
permès il·lustrar la clara presència de masses forestals, 
la qual cosa indica un medi molt menys desforestat 
que en l’actualitat. I per tant, una pressió humana me-
nor sobre el medi natural que, entre altres factors, es 
pot correspondre amb una voluntat de preservació o 
de responsabilitat envers l’entorn més proper. Si a això 
hi afegim el punt de vista territorial, és lògic pensar 
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que la voluntat gestora i l’organització territorial que 
acompanyava les seves accions anava de costat amb 
una sensibilitat sociocultural destacada, i amb unes 
motivacions econòmiques encaminades a la seva ex-
plotació per fer llenya, carbó, per obtenir fusta, per a la 
cacera, etc. Des d’un punt de vista paisatgístic, només 
així es pot comprendre la sensibilitat que tenien les re-
presentacions artístiques que acompanyaven les seves 
construccions. Per exemple, la recreació d’un ambient 
idíl·lic i sacre està molt clara en el nimfeu i el jardí de la 
vil·la dels Antigons de Reus, on les fonts i les escultures 
del cicle dionisíac intenten evocar un paisatge ideal, 
mític, amb connotacions de paradís de l’edat d’or, on 
els animals vivien junts pacíficament, un ambient dels 
déus, on el senyor de la casa i els seus convidats podien 
practicar l’otium en un clima de vida regalada i alegre, 
envoltat de símbols carregats de mitologia i cultura.13

A tall de reflexió final

Les diferents categories espai/temps (Geosistema, 
Territori i Paisatge) explicades fins ara permeten dedu-
ir que l’espai geogràfic i el seu paisatge s’han d’enten-
dre com el resultat de la construcció antròpica, física i 
mental, de cada moment de la història. Això és el que 
s’ha d’estudiar: una construcció física perquè el terri-
tori ha estat profundament modificat per la societat, 
però també mental, perquè és l’apreciació subjectiva 
de les persones allò que ha donat categoria al paisatge 
d’un territori. Aquest procés donarà com a resultat una 
superposició territorial de registres (socials i naturals), 
testimoni de l’evolució dels diferents paisatges de cada 
època que serviran per estudiar-lo. El fet que la diver-
sitat i els nivells de complexitat del sistema, juntament 
amb les diferents escales temporals i espacials, s’hagin 
de combinar amb el món de la sensibilitat i de la per-
cepció humana en complica l’anàlisi. Malgrat les difi-
cultats que hi pugui haver, el paisatge s’ha de tractar 
com un palimpsest físic i mental.

En l’actualitat, autors com Bertrand (2009) recla-
men que el paisatge sigui analitzat des de la geografia 
a partir dels punts de vista dels interrogants que plan-
teja el medi ambient i l’ordenació del territori en la 
frontissa entre la cultura i la naturalesa. I estudis com 
els que es presenten en aquesta obra serveixen per re-
afirmar-nos en la idea que la cultura romana era una 
societat clarament paisatgística, perquè medi ambient 
i ordenació del territori aleshores ja formaven part del 
seu discurs i ocupaven la seva gestió.

D’altra banda, aquest treball compleix amb els 
principals requeriments dels estudis paisatgístics per-
què, tal com passa en l’actualitat, de vegades allò que 
és realment important en el territori no és visible per-

què es troba ocult en una llarga història social i terri-
torial (Bertrand 2009), i aquí es persegueix treure-ho 
a la llum. A més, es fa des d’un punt de vista transdis-
ciplinari i pluridisciplinari, perquè combina tècniques 
pròpies de les ciències naturals i de les ciències so- 
cials des d’un mateix punt de vista i amb uns matei-
xos objectius i d’una manera pluridimensional. Segons 
Bertrand (2009), una bona lectura dels paisatges ha 
de permetre aclarir l’organització territorial a partir de 
diferents nivells. Fem l’exercici d’imaginar com seria 
l’àmbit de l’ager Tarraconensis per als romans a partir 
dels diferents nivells d’anàlisi proposats per Georges 
Bertrand:

– El nivell 1 hauria de recollir el medi ambient ma-
terial i immaterial regional. I per tant, de ben segur 
que s’hauria de considerar la mar Mediterrània i els Pi-
rineus i els conjunts territorials corresponents (Tarraco 
i Roma) com a referències paisatgístiques llunyanes 
directament invisibles però omnipresents en les repre-
sentacions paisatgístiques locals. Aquestes referències 
paisatgístiques s’haurien de sumar a les que com a ro-
mans tenien ben presents en el seu imaginari, tant per 
raons de la mitologia com per raons del prestigi dels 
reis hel·lenístics, o per esdeveniments històrics que ha-
vien passat a ser referències recurrents. Es reproduïen 
en els parcs i jardins, i havien donat lloc a l’art dels 
topia, a partir de l’inici del segle i. Exemples com les 
construccions i jardins del gran parc de la vil·la Adri-
ana de Tívoli, que evocaven espais de diversos punts 
de l’Imperi romà, com el riu Nil, el canal del Canopus 
d’Egipte o la vall de Tempe de Grècia, es devien imitar 
en més petit, per part dels aristòcrates que s’ho podien 
permetre. En moltes vil·les marítimes, tot jugant amb 
el mar, es reproduïen paisatges d’escenes de l’Odissea. 
Va esdevenir un topos de reproduir en molts jardins 
romans el canal d’Eurip, entre l’illa d’Eubea i la Grècia 
continental. El mar i els paisatges marins, en relació 
amb episodis mitològics i històrics, són molt freqüents: 
els exemples serien inacabables. Ara bé, totes aquestes 
referències requerien un bon coneixement de la cultu-
ra i de la mitologia. Per tant, la seva comprensió estava 
reservada a les persones amb un cert nivell cultural.

Probablement els amos de les vil·les de la ciutat 
de Tarraco, és a dir, les aristocràcies locals, vivien amb 
la ment condicionada per aquest imaginari, proce-
dent del món grec, hel·lenístic i romà. Ara bé, també 
hi havia una mitologia grega al voltant dels Pirineus, 
nom que ve de la nimfa Pirene, on va ser enterrada per 
Heracles, amb les roques que van formar els Pirineus. 
També la Via Heraclea o camí d’Heracles, convertit 
posteriorment en la Via Augusta, formava part de la 
mitologia, ja que era el camí per on hom creia que 
havia vingut l’heroi mític, en un dels seus treballs, per 
matar el monstre Gerió. El mar, per als romans, estava 

13. Vegeu l’estudi sobre la vil·la dels Antigons (volum quart d’aquesta obra).
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ple de déus i de nimfes, i especialment per a la navega-
ció, hi entraven en joc també les divinitats dels vents. 
Més enllà de pocs detalls, en l’actualitat desconeixem 
força els elements de la mitologia pròpia i local, rela-
cionada amb els accidents geogràfics propers, en molts 
casos de ben segur derivats de la cultura ibèrica, que 
també devia jugar un paper important en la simbolo-
gia paisatgística dels tarragonins romans. I fins potser 
en la decoració dels jardins de les seves vil·les, hi havia 
alguna referència a realitats d’aquesta índole regional.

– El nivell 2 seria el decorat de fons, és a dir, el límit 
de l’horitzó més familiar. Per exemple, les Muntanyes 
de Prades i/o el litoral tarragoní com a límits orogrà-
fics destacats. A aquest nivell s’hi hauria d’incloure 
els factors meteorològics que acompanyen els canvis 
estacionals. Sense oblidar les centuriacions romanes i  
la presència de les vil·les i tot el sistema de camins  
i punts de vista referents de l’entorn. S’ha de tenir 
en compte que hi ha algunes escoles d’estudi de les 
centuriacions, que les identifiquen com un símbol de 
l’Imperi de Roma, una marca del nou ordre implantat 
pels romans.14 Amb tot, preferim considerar-les com 
un símbol de la integració del territori dins del sistema 
de la ciutat romana. Aquest decorat de fons del segon 
nivell seria, doncs, el de la mateixa ciutat romana, que 
en el cas present constitueix l’ager de Tarraco. Dins del 
món romà, el referent primordial de qualsevol persona 
era la identificació amb la seva ciutat, i vistos els lí-
mits territorials amplis d’aquesta, el seu espai i les seves 
fronteres havien de formar part essencial de l’horitzó 
familiar dels ciutadans. L’ordenació minuciosa que in-
troduïa el sistema de la ciutat romana en aquest espai 
el conformava d’una manera particular, sovint amb 
una ortogonalitat notable, fet que li donava la marca 
inconfusible de romanitat.

– El nivell 3 encara seria més proper i hauria d’estar 
compost per les alineacions paisatgístiques locals que 
ordenen i compartimenten l’àmbit local. Per exemple, 
la Via Augusta o el riu Francolí, sense oblidar els murs 
de pedra seca i les alineacions d’arbres que podien 
acompanyar els límits de propietat, les vies secundàries 
i les edificacions. El microrelleu (turons i barrancs) lo-
cal també formaria part d’aquest nivell.

– El nivell 4 estaria configurat pels diferents mo-
saics paisatgístics al voltant d’un lloc destacat, per 
exemple, al voltant d’una vil·la destacada amb les se-

ves diferents parts i les diferents parcel·les territorials 
que l’envoltarien. Les vil·les estarien envoltades del seu 
fundus, on la diversitat d’espais proporcionarien els 
diferents elements d’explotació del medi.15 Les mesu-
res de les propietats mitjanes van augmentar amb el 
pas del temps. Cató, en la primera meitat del segle ii 
aC, descriu les propietats ideals: l’oletum de 250 iugera 
(unes 63 ha) i la vinea de 100 iugera (unes 25 ha). En 
el segle i, Columel·la atribueix a les seves finques ideals 
una capacitat cinc vegades superior d’emmagatzemat-
ge, de la qual cosa es dedueix que devien ocupar una 
àrea cinc vegades més gran. Així hem d’imaginar, com 
a mitjana, els fundi que s’estenien al voltant de vil·les 
importants de l’ager Tarraconensis, com serien les del 
Vilar de la Font de l’Albelló, Centcelles, la vil·la Cera-
tònia o la Llosa.

– El nivell 5 és el que es correspon amb les unitats 
paisatgístiques de base: per exemple, les plantacions 
d’oliveres, de ceps o de blat, i la seva distribució i la 
infraestructura que les acompanyava (murs de pedra 
seca, pous i canals de reg), o algun rodal de bosc parti-
cular per anar a caçar en alguna zona muntanyosa, etc. 
Els prats de blanqueig a la riba del Francolí, on es de-
vien blanquejar les teles de lli, que, segons Plini, tenien 
bona anomenada. La zona de la Selva del Camp, que 
queda molt buida en el mapa de l’època romana, fins 
i tot després de fer-hi diferents prospeccions superfici-
als, podria ser una d’aquestes zones especialment bos-
coses que les anàlisis pol·líniques indiquen que existien 
a la plana. El nom de Selva podria ser una explicació 
d’aquesta situació antiga. Potser constituïa una reserva 
cinegètica per a les riques vil·les de la zona de Cons-
tantí, la Pobla de Mafumet i el Morell, a la fèrtil àrea 
de la riba del Francolí.

– El nivell 6 és el darrer, i comprèn els diferents 
elements paisatgístics concrets: les cases principals, les 
estances dels servents, el material de construcció, aque-
lla noguera solitària, etc. Per exemple, a la vil·la de la 
Llosa, a Cambrils, les excavacions han permès detec-
tar-hi tres àrees constructives importants. En primer 
lloc, presideix el conjunt l’edifici residencial principal, 
encarat a mar, com una típica vil·la marítima, amb un 
corredor frontal al qual s’obren una sèrie d’estances en 
bateria, a les quals, amb el temps, es van afegir altres 
cossos constructius, com els balnea del nord, que da-
ten de la fi del segle i o mitjan segle ii. En segon lloc, 

14. Vegeu: Clavel-Lévêque 1980; Chouquer et al. 1983; Clavel-Lévêque 1993.
15. Columel·la (De re rust. 1.2), en el segle i, explica com ha de ser una finca rústica ideal: «...la tindrem en clima saludable, terra fèrtil, 

part en la plana i part en turons, amb pendent cap a orient o migdia. Hi haurà porcions de terrenys cultivats, altres seran silvestres i aspres; no 
lluny del mar o d’un riu navegable que faciliti l’exportació dels fruits i la importació de les mercaderies que facin falta. Més avall de la casa de 
camp hi haurà una plana distribuïda en prats, terres de cultiu, salzedes i canyissars. Alguns pujols seran sense arbres, perquè sols serveixin per 
a plantar-hi cereals, els quals, tanmateix, es fan millor en zones planes, mitjanament seques i grasses, que en costers molt pendents. Per tant, 
les terres de pa, fins les més altes, han de tenir planes, o pendents molt suaus i molt semblants en la seva posició a una horta. Altres tossals es 
cobriran d’oliveres, de vinyes i d’arbres que puguin donar forques per a aquestes, i altres que donin fusta i pedra per a les obres, quan s’hagi 
de menester, com també pastures per als ramats menors. També cal un naixement d’aigua, d’on surtin sèquies que reguin els prats, els horts i 
les salzedes, i que no faltin ramats de bestiar major i d’altres quadrúpedes que pasturin els terrenys cultivats i els matolls.»
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trobem, al seu darrere, un altre cos constructiu, inter-
pretat com a magatzems i la part agrícola de la vil·la. Al 
seu sud, a una certa distància, es va detectar una bate-
ria de forns en relació amb àmfores recremades, testi-
moni d’unes instal·lacions industrials de terrisseria, on 
es fabricaven envasos, segurament per a la producció 
de vi. A l’altre costat de la residència principal, cap al 
nord, al costat de la riera de la Mare de Déu del Camí, 
es va excavar un altre forn ceràmic. Al seu voltant es 
documenten dues àrees sepulcrals. L’establiment esta- 
va molt ben situat, al costat de terrenys quaternaris 
fèrtils, molt proper al mar i al pas de la Via Augus-
ta, fet que devia facilitar el transport per via marítima 
(navegació de cabotatge) i terrestre de la seva probable 
producció agrícola, ramadera, industrial i potser d’ex-
plotació marítima.

El paisatge final romà seria la suma de totes aques-
tes matrius visibles i invisibles. Serveixi el volum que 
es presenta per trobar aportacions inèdites de cadascun 
dels sistemes que en conjunt explicaven el paisatge que 
van viure els romans i algunes de les mostres que ens 
han arribat fins a l’actualitat.
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4. leS CenTurIaCIonS 
de l’AGER TARRACONENSIS: 
organITzaCIÓ I ConCePCIonS 
de l’eSPaI
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4.1. Antecedents de la recerca

Les presents recerques sobre l’organització de l’ager 
Tarraconensis i específicament entorn de les centuriacions 
de Tarraco van iniciar-se el 1999 a la comarca del Pene-
dès, en el marc dels estudis coordinats per Josep Guitart 
des de la Universitat Autònoma de Barcelona (Guitart, 
Palet i Prevosti 2003). L’estudi arqueomorfològic realit-
zat va permetre proposar l’existència de quatre trames 
centuriades, tres de les quals s’estenien per les comarques 
del Camp de Tarragona (Tarraco I, II, III), mentre que 
la quarta se situava més al nord, al Penedès (Tarraco IV). 
Els resultats van ser presentats al Simposi Internacional 
d’Arqueologia del Baix Penedès i publicats a les actes 
del Simposi (Palet 2003) (fig. 1). Aquest primer treball 
demostrava la complexitat i l’envergadura dels treballs 
d’agrimensura realitzats al territori de la capital provin-
cial en el context de la Hispània romana, àrea que havia 
estat poc treballada des d’aquesta perspectiva prèviament 
(Ariño, Gurt i Palet 2004, 49; Palet 2005).

Amb anterioritat a aquests treballs, diversos investi-
gadors havien destacat la presència d’una trama centu-
riada estesa pel Tarragonès i l’Alt Camp, que correspon 
al que després hem identificat com a Tarraco III (Palet 
2003). Les primeres recerques foren realitzades per A. 
Marquès a finals de la dècada de 1980. Va proposar-se 
una trama de 20 actus amb una orientació de 26º se-
xagesimals est respecte al NG (Gurt i Marquès 1988; 
Burés et al. 1989, 118). Posteriorment, O. Olesti i J. 
Massó (1997) van relacionar erròniament amb aquesta 
trama una línia d’àmfores disposades en posició inver-
tida del tipus Dressel 2/4 tarraconense localitzada a la 
partida del Vila-sec (Burguet, Alcover), que van inter-
pretar com a límit de propietat. Excavacions posteriors 
han demostrat que el jaciment correspon, en realitat, 
a un centre terrisser (Bru i Roig 2008). Una nova i 
discutible interpretació d’aquesta trama ha estat publi-
cada per I. Arrayás (2005), autor que amplia l’extensió 
de la retícula a tot el Camp de Tarragona.

El 2006, en el marc del Projecte Ager Tarraconen-
sis (PAT), dirigit per Marta Prevosti i Josep Guitart, 
vam iniciar des del GIAP1 de l’ICAC una revisió de 
la recerca prèvia realitzada a través de l’aplicació dels 

1. Grup d’Investigació en Arqueologia del Paisatge de l’ICAC 
reconegut per l’AGAUR (2009 SGR 1219).

4. THe CenTurIaTIonS 
of THe AGER TARRACONENSIS: 
SPaTIal organISaTIon 
and ConCePTualISaTIon

Josep M. Palet Martínez 
and Hèctor A. Orengo Romeu 

4.1. Previous Research

Current research on the organisation of the ager 
Tarraconensis and the centuriations of Tarraco in partic-
ular begun in 1999, in the Catalan region of Penedès, 
as part of a study coordinated by Josep Guitart at the 
Universitat Autonoma de Barcelona (Guitart, Palet and 
Prevosti 2003). Archaeomorphological analysis pro-
vided enough evidence to prove the existence of four 
centuriated grids, three of which spread over the hin-
terland of Camp de Tarragona (Tarraco I, II, III) whilst 
the fourth was located further north, in the Penedès 
(Tarraco IV). The results were presented at the Interna-
tional Symposium of Archaeology in the Baix Penedès 
and published in the minutes of the symposium (Palet 
2003) (fig. 1). This first draft bears witness to the com-
plexity and scope of surveys on Roman Hispania con-
ducted in the territory of the provincial capital, an area 
which had not enjoyed much study from this perspec-
tive (Ariño, Gurt and Palet 2004, 49; Palet 2005).

Prior to these studies, several researchers had made 
reference to the existence of a centuriated network 
across the Tarragonès and Alt Camp, later defined as 
Tarraco III (Palet 2003). Initial research was conduct-
ed by A. Marquès towards the end of the 1980s. She 
suggested the existence of a 20 actus grid angled to 
26 sexagesimal degrees to the east, in relation to the 
GN (Gurt and Marquès 1988; Burés et al. 1989, 118). 
Later, O. Olesti and J. Massó (1997) erroneously re-
lated this grid with a line of inverted Dressel 2-4 Tar-
raconense amphorae, found around Vila-seca (Burguet, 
Alcover), when they interpreted this line as a property 
boundary. Subsequent excavations have proven that 
the site was really a pottery workshop (Bru and Roig 
2008). A new controversial interpretation has been 
published by I. Arrayás (2005) who considers that 
this grid extends over the whole of the Camp de Tar-
ragona.

The Research Group on Landscape Archaeology 
(GIAP)1 of the Catalan Institute of Classical Archae-
ology (ICAC), begun a revision of previous research 
through the application of GIS to archaeomorpholog-

1. The ICAC’s Research Group on Landscape Archaeology 
(Grup d’Investigació en Arqueologia Paisatge, GIAP) is recognised 
by the AGAUR (2009 SGR 1219).
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Figura 1. Planimetria de les centuriacions de l’ager Tarraconensis al Camp de Tarragona i al Penedès.
Figure 1. Planimetry of the centuriations of the ager Tarraconensis at the Camp de Tarragona and the Penedès.

Figura 2. Mapa de situació ge-
neral de la zona d’estudi. 
Figure 2. Map of the general 
location of the study area.
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ical analysis in 2006, as part of the Ager Tarraconensis 
Project (PAT), directed by Marta Prevosti and Josep 
Guitart. Work was conducted on digital photographic 
material, multispectral images (which were applied to 
areas where conventional photography had not reg-
istered any traces), GIS analyses of the centuriation 
grids (which included viewshed analysis) to study their 
geometrical distribution and factors intervening in 
this process. The work was carried out over the whole 
of the Camp de Tarragona, even crossing over the 
Francolí river considered the original boundary for the 
Ager Tarraconensis Project (fig. 2). Current revision of 
the Penedès area is ongoing. Overall, the results have 
enabled greater reliability in the identification and the 
dating of the traces, locating new traces and draw-
ing up planimetries with maximum precision, factors 
which have aided in conducting the metrological study 
between the lines, the calculation of the grid modules, 
and in the analysis of how the grids relate (Fiz, Palet 
and Orengo in press; Orengo and Palet 2008; Palet 
2007a and 2007b; Palet, Fiz and Orengo in press).

4.2. Review of the Ager Tarraconensis 
Centuriations

4.2.1. Methodological Problems

The need to review the studies on centuriation and, 
in general, to suggest a new methodology for the study 
on the organisation of ancient territories is due to reli-
ability issues encountered in this kind of research. It is 
generally accepted that these studies benefited from a 
substantial boost in the early 80s thanks to the work of 
the Besançon Group from the University of Franche-
Comté (France). In that first stage, the research was 
solely based on interpretation of photographs and 
maps when linking visible landscape marks with an-
cient rural structures, according to criteria based on 
orientation and equidistance (Clavel-Lévêque 1983; 
Chouquer et al. 1987). The publication of studies 
and theories particularly in France was enormous, and 
sparked off greater optimism that resulted in a multi-
tude of centuriation proposals, at times over the very 
same geographic area (see Perez 1996), without con-
sensus between specialists as to the accuracy of grids 
and their historical meaning.

In the 90s, this approach enjoyed great success, in-
corporating approaches and techniques from the fields 
of archaeology and archaemorphology, thus strength-
ening a diachronic approach to landscape macrostruc-
tures as well as to the study of documental and textual 
sources and fieldwork. Studies on rural morphology in-
corporated prospection, excavation and palaeoenviron-
mental data integration (Chouquer and Favory 1991; 
Chouquer 1996-1997; Palet 1997; Clavel-Lévêque and 

SIG a l’anàlisi arqueomorfològica. Es va treballar a 
partir de material fotocartogràfic digital, teledetecció 
d’imatges multiespectrals en àrees en les quals la foto-
grafia convencional no documentava traces i anàlisis 
SIG de les retícules i visibilitats per tal d’estudiar la 
modulació i l’articulació geomètrica de les trames. Els 
treballs van desenvolupar-se al conjunt del Camp de 
Tarragona, sobrepassant el límit del Francolí fixat en 
el marc del Projecte Ager Tarraconensis (fig. 2). En 
l’actualitat, la revisió de l’àrea del Penedès està en curs. 
De manera general, els resultats han permès millorar 
la fiabilitat de les restitucions, localitzar noves traces 
i elaborar planimetries amb la màxima precisió, cosa 
que ha facilitat l’estudi metrològic entre les línies, el 
càlcul dels mòduls de les trames i l’anàlisi de la seva 
articulació (Fiz, Palet i Orengo en premsa; Orengo i 
Palet 2008; Palet 2007a i 2007b; Palet, Fiz i Orengo 
en premsa).

4.2. La revisió de les centuriacions de l’ager 
Tarraconensis

4.2.1. Problemes de mètode

La necessitat de revisar els estudis sobre centuria-
cions i, de manera més general, de plantejar una nova 
metodologia per a l’estudi de les formes d’organització 
dels territoris antics es justifica pels problemes de fia-
bilitat que ha presentat aquest tipus de recerca. Com 
és sabut, aquests estudis van conèixer un impuls molt 
notable a inicis de la dècada de 1980 gràcies als treballs 
de l’anomenat Grup de Besançon de la Universitat del 
Franc Comtat (França). En aquella primera etapa la 
recerca es fonamentava exclusivament en treballs de 
foto- i cartointerpretació per tal de relacionar traces 
visibles del paisatge actual amb estructures agràries an-
tigues a partir de criteris d’orientació i d’equidistància 
(Clavel-Lévêque 1983; Chouquer et al. 1987). L’eclo-
sió d’estudis i propostes, sobretot en l’àmbit francès, 
va ser enorme, i va provocar un optimisme que es va 
traduir en la multiplicació d’hipòtesis de centuriació, 
de vegades en una mateixa àrea geogràfica (vegeu Perez 
1996), sense que existís un consens entre els especialis-
tes sobre la veracitat de les trames i la seva interpretació 
històrica.

En la dècada de 1990, aquesta línia de recerca va viu-
re una etapa meritosa, obrint-se a l’arqueomorfologia i 
l’arqueologia, potenciant una aproximació diacrònica 
a les macroestructures del paisatge, l’estudi de fonts 
textuals i documentals i el treball de camp. Els treballs 
sobre morfologia agrària van incorporar la prospecció, 
l’excavació i la integració de dades paleoambientals 
(Chouquer i Favory 1991; Chouquer 1996-1997; Pa-
let 1997; Clavel-Lévêque i Orejas 2002; Ariño, Gurt i 
Palet 2004). Tanmateix, de manera paral·lela, aquests 

leS CenTurIaCIonS de l’AGER TARRACONENSIS THe CenTurIaTIonS of THe AGER TARRACONENSIS
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Orejas 2002; Ariño, Gurt and Palet 2004). Nonethe-
less, these years were also characterised by a high degree 
of criticism within the same field (Favory 1997; Chou-
quer 2000; Leveau 2000) that led to a crisis and, in 
general, to a loss of interest in the subject, particularly 
in France, that had been the heart of this research. 

That notwithstanding, in the past few years the 
study of centuriations has benefitted from renewed 
impetus. A similar methodology to the one more ex-
tensively employed in the archaeology of rural spaces 
has been developed. The interest shifted to the evo-
lution of macrostructures through time, the study of 
“landscape forms” from the perspective of landscape 
archaeology. The research has adopted a multidiscipli-
nary approach that combines archaeological, historical 
and palaeoenvironmental techniques (e.g. palynology, 
geoarchaeology, etc) (Ballesteros 2010; Ballesteros and 
Blanco 2009; Criado 1999; Franceschelli and Mara-
bini 2007; Riera and Palet 2008; Palet, Fiz and Oren-
go 2009). The theoretic and epistemological work 
that stands out within the French School is the one 
of G. Chouquer, in the context of the research group 
«Traité de l’Espace des Sociétés Rurales Anciennes» 
(TESORA) (París-Nanterre) of the Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) aimed at defining a 
new discipline halfway between archaeology and geog-
raphy: archaeogeography (Chouquer 2003; 2007). In 
Italy, recent meetings such as the International Con-
ference at Borgoricco (Padua) and Lugo (Ravenna) 
organised by the universities of Bologna and Ravenna 
(September 2009) reinforce this tendency.

However, despite these developments, the research 
on centuriations still draws some scepticism within the 
scientific community, particularly towards the trace se-
lection criteria, the reliability of identification proc-
esses and the dating of the located traces.

This has been the case of the ager Tarraconensis, 
since consensus has not been reached about orientation, 
module, number and chronology of grids for this terri-
tory. I. Arrayás has supported the existence of a single 
grid, called “orientation A” in Camp de Tarragona with 
a module of 20 x 20 actus presumably dated around the 
second half of the 2nd century BC according to settle-
ment dates (Arrayás 2005). This hypothesis is nonethe-
less based on a deficient archaeomorphological study 
that shows a large amount of restored limites (particu-
larly in Baix Camp), which do not actually exist.

The archaeomorphological record reveals that the 
structure of the ager Tarraconensis is more complex. In 
reality, the grid studied by Arrayás corresponds to what 
we have defined as Tarraco III (Palet 2003): a module 
of 15 x 20 actus, located in the Alt Camp, possibly 
of a later date, the Caesarean period. Two more grids 
have been documented, Tarraco I and Tarraco II, they 
both have a module of 20 x 20 actus and correspond 
geometrically with grid III. In previous works, we have 

anys es van caracteritzar també per una revisió críti-
ca molt intensa des de dins de la mateixa disciplina 
(Favory 1997; Chouquer 2000; Leveau 2000), que va 
conduir cap a una situació de crisi i, en general, cap a 
una pèrdua d’interès envers la temàtica, especialment 
en l’àmbit francès, nucli central de les recerques amb 
anterioritat.

Tot i això, en els darrers anys els estudis sobre cen-
turiacions han rebut un nou impuls. S’ha avançat en el 
desenvolupament d’una metodologia similar a la uti-
litzada de manera més àmplia per l’arqueologia dels 
espais agraris. En aquest sentit, l’interès se centra en la 
dinàmica de les macroestructures al llarg del temps, en 
l’estudi de les «formes del paisatge» des de la perspec-
tiva de l’arqueologia del paisatge. La recerca ha assu-
mit un enfocament multidisciplinari, combinant tèc-
niques arqueològiques, històriques i paleoambientals 
(palinologia, geoarqueologia, etc.) (Ballesteros 2010; 
Ballesteros i Blanco 2009; Criado 1999; Franceschelli i 
Marabini 2007; Riera i Palet 2008; Palet, Fiz i Orengo 
2009). En l’àmbit francès destaquen els treballs teòrics 
i epistemològics de G. Chouquer en el marc del GR 
del CNRS «Traité de l’Espace des Sociétés Rurales An-
ciennes» (TESORA) (París-Nanterre), orientats a defi-
nir una nova disciplina, l’arqueogeografia, que se situa 
entre la història, l’arqueologia i la geografia (Chouquer 
2003; 2007). En l’àmbit italià, trobades recents, com el 
Col·loqui Internacional de Borgoricco (Pàdua) i Lugo 
(Ravenna) (setembre 2009), organitzat per les univer-
sitats de Bolonya i Ravenna, reforcen aquest impuls.

Tanmateix, malgrat els avenços comentats, la inves-
tigació sobre centuriacions desperta encara un cert es-
cepticisme entre la comunitat científica, especialment 
en relació amb els criteris de selecció de les traces, la 
fiabilitat de les restitucions i la seva datació. 

Aquest ha estat el cas de l’ager Tarraconensis, ter-
ritori per al qual no hi ha hagut unanimitat en la de-
terminació de l’orientació, el mòdul, el nombre i la 
cronologia de les trames. Així, I. Arrayás ha defensat 
l’existència al Camp de Tarragona d’una sola trama 
anomenada «orientació A», amb un mòdul de 20 x 20 
actus, que proposa datar a la segona meitat del segle ii 
aC a partir de la cronologia dels assentaments (Arrayás 
2005). La proposta es fonamenta, però, en un estudi 
arqueomorfològic deficient on bona part de les línies 
restituïdes són en realitat inexistents, sobretot al Baix 
Camp.

El registre arqueomorfològic mostra que l’estruc-
turació de l’ager Tarraconensis resulta més complexa. 
En realitat, la trama estudiada per Arrayás correspon 
al que hem definit com a Tarraco III (Palet 2003), que 
presenta un mòdul de 20 x 15 actus, se situa a l’Alt 
Camp i té plausiblement una cronologia més tarda-
na, d’època cesariana. Han estat documentades també 
dues trames més, Tarraco I i II, ambdues amb mòdul 
de 20 x 20 actus, que s’articulen de manera geomètrica 
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put forward a single unifying theory that includes all 
grids in the findings dated as being of the Caesarean 
period (Fiz, Palet and Orengo in press; Palet, Fiz and 
Orengo in press). Nonetheless, we believe that there 
were previous interventions in Tarraco’s pre-Caesarean 
period.

From a conceptual point of view, the study of 
centuriations has also experienced a significant shift. 
Interpretations based on historical materialism with 
a strong emphasis on economic interpretations were 
predominant during the 70s, and despite the fact that 
some scholars still prefer this approach (Prieto 2002; 
2008; Arrayás 2005; González Villaescusa 2007), other 
specialists now base their reasoning on more symbolic 
and ideological explanations (Chouquer 2000; 2003). 
Nonetheless, the economicist approach, that establish-
es a relationship between land division and the agri-
cultural exploitation of land, is still predominant.

4.2.2 Planimetric review: digital analysis

The other factor that prompts researchers to re-
viewing centuriations is the recent incorporation 
of new digital approaches to archaeomorphological 
analysis, particularly geographic information systems 
(GIS). The advantages that these provide to the study 
of landscape in general and to the studies of ancient 
road networks in particular, have been highlighted re-
cently (Donoghue et al. 2006; Fiz and Orengo 2008; 
Orengo and Palet 2008 and in presse; Orengo, Ejarque 
and Albiach 2010; Peterson 1998; Romano and Tolba 
1996; Van Leusen 2002). One of these studies most 
immediate advantages is a great improvement in the 
planimetric accuracy of the identified traces. These 
new technologies allow, at the same time, the integra-
tion of a large number of geographically referenced 
sources in a single study framework, therefore obtain-
ing a deeper analysis of cartographic and photographic 
materials. GIS are programs that provide multilay-
ered and multiscale work environments. This means 
that the materials can be combined in several ways 
and in different scales in order to achieve a more ac-
curate interpretation of the data. Their technical ca-
pabilities do not provide a new methodology to the 
archaeomorphological study as such. Their advantage 
consists mainly in providing a fast, exhaustive and ac-
curate way to carry out the analysis.  Thanks to their 
adoption, it is possible to find new traces that provide 
the plot systems of the ager Tarraconensis with a wider 
perspective. In fact, the information gathered on the 
ager Tarraconensis has been useful in formulating new 
theories on the creation of these systems creation, de-
velopment and articulation.

Furthermore, GIS can integrate any information 
relevant to archaeomorphological analysis, e.g. plan-
imetries or site databases. In this sense, the use of GIS 

amb la trama iii. En treballs anteriors hem proposat 
una conceptualització unitària per al conjunt de les 
trames datada en època cesariana (Fiz, Palet i Orengo 
en premsa; Palet, Fiz i Orengo en premsa). Pensem, 
però, que existiren també intervencions anteriors rela-
cionades amb la Tarraco precesariana.

Des d’un punt de vista conceptual, l’estudi de les 
centuriacions també ha experimentat un canvi signifi-
catiu. Les interpretacions des del materialisme històric 
d’orientació economicista van ser preponderants en 
la recerca durant la dècada de 1970-1980. Tot i que 
alguns estudiosos mantenen encara aquest tipus d’en-
focament (Prieto 2002; 2008; Arrayás 2005; González 
Villaescusa 2007), altres especialistes es funden en l’ac-
tualitat en explicacions més simbòliques i ideològiques 
(Chouquer 2000; 2003). No obstant això, els enfoca-
ments economicistes continuen sent dominants, rela-
cionant divisió de la terra amb explotació agrària del 
territori.

4.2.2. revisió planimètrica: l’anàlisi digital

L’altre motiu que justifica la revisió de les centuria-
cions és la recent incorporació de noves metodologies 
digitals a l’anàlisi arqueomorfològica, en concret dels 
sistemes d’informació geogràfica (SIG). Els avantatges 
que aporten a l’estudi del paisatge i, en particular, als 
estudis de la xarxa viària antiga han estat destacats re-
centment (Donoghue et al. 2006; Fiz i Orengo 2008; 
Orengo i Palet 2008 i en premsa; Orengo, Ejarque i 
Albiach 2010; Peterson 1998; Romano i Tolba 1996; 
Van Leusen 2002). Un dels avantatges més immediats 
és que proporcionen un gran salt qualitatiu quant a 
la precisió planimètrica de la restitució de les traces. 
Així mateix, aquestes noves metodologies permeten 
la integració d’una gran quantitat de fonts geogràfi-
cament referenciades en un mateix entorn de treball, 
la qual cosa permet una exploració del material car-
togràfic i fotogràfic molt més intensiva. Els SIG són 
programes que proporcionen entorns de treball mul-
ticapa i multiescala, i això significa que el material pot 
ser combinat de diverses formes i a diverses escales per 
aconseguir una significació més rellevant de les dades. 
Aquestes capacitats tècniques no aporten, sensu stric-
to, una nova metodologia a l’estudi arqueomorfològic; 
el seu avantatge s’ha de resumir principalment en el 
fet que permeten la realització dels estudis de forma 
més ràpida, precisa i exhaustiva. La seva adopció ha 
permès localitzar noves traces que aporten una visió 
més completa dels sistemes parcel·laris presents a l’ager 
Tarraconensis. De fet, el coneixement actual d’aquest 
permet la realització d’hipòtesis sobre la seva creació, 
desenvolupament i funcionament en conjunt.

A més, els SIG permeten la integració d’altres tipus 
d’informació d’interès per a l’estudi arqueomorfològic, 
com ara planimetries o bases de dades de jaciments. En 
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to analyse the survey database carried out by the PAT 
team, under the direction of M. Prevosti, has proven 
to be a useful tool in the revision of the centuriated 
grids of Camp de Tarragona.

Finally, GIS can also produce computer analysis 
useful for the study of ancient territorial structur-
ing systems. They have allowed the development of 
new analysis tools for the spatial study of the terri-
tory’s grids. In this sense, topographic, statistical or 
multispectral analysis allow greater depth in studying 
the field systems beyond a mere localisation of ancient 
traces, thus achieving a more social and cultural ap-
proach to the landscape’s morphology (Romano and 
Tolba 1996; Romano 1998; Peterson 1998; Fiz and 
Orengo 2008; Palet, Fiz and Orengo in press).

Therefore, GIS and other digital techniques which 
can be integrated in GIS environments, have allowed 
us to progress in the morphological definition of the 
centuriated grids of the ager Tarraconensis. In this sense, 
the grids presented in this chapter are more complete 
and more accurately defined than those published in 
previous works.

4.3. Materials and Methodology

4.3.1. The geographic database

The geographic GIS database includes all the geo-
graphically referenced data useful to perform archaeo-
morphological analysis. The first step in the data in-
tegration process is to georeference cartographic and 
orthophotographic material. To obtain a maximum 
degree of accuracy, a regressive methodology has been 
followed: the more modern and reliable cartographic 
information aided in georeferencing the more an-
cient cartographic elements through common control 
points preserved at the different layers of the carto-
graphic database.  

The first sources used to georeference rasterised 
cartographic sources came from the topographic 
digital base 1:5.000 and the orthophotographic dig-
ital series 1:5.000 from the Cartographic Institute 
of Catalonia (ICC). North American aerial photo-
graphs taken in 1956 that had been orthorectified 
and georeferenced at the Department of Geography 
of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
were largely useful. They were scanned at a resolu-
tion lower than 1m/pixel. More than twenty control 
points and a digital elevation model of 1m/pixel were 
used to orthorectify each of the thirty-two photo-
grams that covered the study area. This methodology 
allowed obtaining orthorectified images with RMSE 
values under 5 metres. These photographs have a 
particularly good quality and definition. They were 
taken prior to the great landscape alterations in the 

aquest sentit, l’anàlisi SIG de la base de dades resultant 
de les prospeccions realitzades en el marc del projecte 
PAT, sota la direcció de M. Prevosti, ha resultat una 
eina de gran utilitat en la revisió de les trames centuri-
ades del Camp de Tarragona.

Finalment, els SIG també permeten la realització 
d’anàlisis informàtiques de gran utilitat en l’estudi dels sis-
temes d’estructuració territorial antics. Han permès des- 
envolupar noves analítiques i avançar en l’estudi espacial 
de les trames en el territori. En aquest sentit, anàlisis com 
les topogràfiques, estadístiques o espectrals permetran 
aprofundir en l’estudi dels parcel·laris, superant la mera 
localització de traces antigues per aconseguir un enfoca-
ment més social i cultural de la morfologia del paisatge 
(Romano i Tolba 1996; Romano 1998; Peterson 1998; 
Fiz i Orengo 2008; Palet, Fiz i Orengo en premsa).

Així doncs, la incorporació dels SIG i altres tècni-
ques digitals integrables en entorns SIG ens ha permès 
avançar en la definició morfològica de les trames centu-
riades de l’ager Tarraconensis. En aquest sentit, les trames 
que presentem en aquest capítol resulten més completes 
i més ben definides que les publicades amb anterioritat.

4.3. Materials i metodologies

4.3.1. la base de dades geogràfica

La base de dades geogràfica desenvolupada en un 
entorn SIG incorpora tota la informació referenciada 
geogràficament d’utilitat per a les anàlisis arqueomor-
fològiques. El primer pas per a la integració dels ele-
ments de la base cartogràfica és la georeferenciació dels 
materials cartogràfics i ortofotogràfics. Per aconseguir 
el màxim grau de precisió en la georeferenciació es va 
seguir una metodologia regressiva on la cartografia 
més moderna i de més fiabilitat permetés la georefe-
renciació dels elements cartogràfics més antics a partir 
de punts de control comuns conservats a les diverses 
capes de la base cartogràfica.

La cartografia inicial que va servir com a base per 
a la georeferenciació de fonts cartogràfiques rasteritza-
des va ser la base topogràfica digital 1:5.000 de l’Insti-
tut Cartogràfic de Catalunya (ICC), i també es va fer 
servir la sèrie ortofotogràfica digital 1:5.000 de l’ICC. 
De gran utilitat van resultar també les fotografies aè-
ries americanes de l’any 1956 ortorectificades i geore-
ferenciades al Departament de Geografia de la UAB. 
Aquestes van ser escanejades amb resolucions menors 
a 1 m/píxel. Per a l’ortorectificació de cadascun dels 
trenta-dos fotogrames que cobreixen l’àrea d’estudi es 
feren servir més de vint punts de control i un model 
digital del terreny d’1 m/píxel. Aquesta metodologia 
va permetre l’obtenció d’imatges ortorectificades amb 
RMSE inferiors a 5 metres. Aquestes fotografies des-
taquen per la seva qualitat, definició i data, anterior a 
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60s (fig. 3). From these base materials, the old ar-
chaeomorphological analysis (Palet 2003) could be 
updated.  At the same time, the orthorectified 1956 
photographs allowed georeferencing the older plan-
imetries and some other useful images relevant to 
archaeomorphological analysis that could not be in-
cluded in previous studies.

Amongst the new cartographic material that was 
loaded into the database, are twelve maps to a scale of 
1:25.000 that cover the study area. They belong to the 
municipal minutes from 1914 to 1923 made by the 
Spanish Institute of Geography and Statistics. The first 
edition of the 1926 National Topographic Map using 
a scale of 1:50.000 was also incorporated. Several car-
tographic documents dating from the 18th and 19th 
centuries were also included. These maps contained 
deformations and could therefore not be used for met-
rological purposes. Nonetheless, a methodology was 
developed which allowed their analysis. Finally, some 
planimetries of sites excavated in the ager Tarraconensis 
were also loaded into the cartographic database since 
they can provide relevant information to the analysis 
of the grids orientation.

Regarding photographic material, the database 
included some aerial photographs taken by CETFA 
from 1949 and 1958 (they show the surrounding ur-
ban areas of Tarragona, Valls and Reus), besides the 
1956 North American photographs. It is also worth 
mentioning the importance of the 1949 CEFTA or-
thophotomap of the military aerodrome in Reus. It 
was also considered necessary to include multispec-
tral images in the study since these can make out el-
ements which are undetectable in the visible bands 
of the electromagnetic spectrum. This is the reason 
why 1:5.000 digital SWIR aerial photographs from 
the ICC were included. We also had seven images 
taken by Landsat satellites with MSS, TM, ETM and 
ETM+ sensors between 1978 and 2003. Two more 
images obtained from an ASTER satellite platform 
completed the number of multispectral images in this 
study.

Vectorial information from the ICC did not con-
stitute the only digital cartography incorporated into 
the geographic database. Soil use maps and the geo-
logical base 1:50.000 were also employed. Another 
vectorial type data, of great importance to the ar-
chaeomorphological analysis, were the maps provid-
ing information about the location of archaeological 
sites. The archaeological sites database also contains 
information about the situation of milestones, funer-
ary monuments, graves and other funerary elements. 
This database, developed by the team directed by M. 
Prevosti in the framework of the ager Tarraconensis 
project, has become a very useful source when study-
ing the relationship between the settlements and the 
archaemorphology. 

les grans modificacions del paisatge dels anys seixanta 
(fig. 3). A partir d’aquest material base es van poder 
actualitzar les anàlisis arqueomorfològiques prèvies 
(Palet 2003). Igualment, va permetre georeferenciar 
les planimetries més antigues, així com altres imatges 
d’utilitat per a les anàlisis arqueomorfològiques que en 
estudis previs no havien pogut ser incorporades.

D’entre el nou material cartogràfic incorporat a la 
base de dades, cal destacar els dotze plànols de minu-
tes municipals corresponents a l’àrea d’estudi realit-
zats entre els anys 1914 i 1923 a escala 1:25.000 per 
l’Instituto Geográfico y Estadístico. També ha estat 
integrada la primera edició del Mapa Topográfico Na-
cional de 1926 a escala 1:50.000. S’hi van incloure a 
més cartografies històriques realitzades entre els se-
gles xviii i xix. Les deformacions existents en aquests 
plànols ens van fer desenvolupar una metodologia 
pròpia per a la seva anàlisi, tot i que aquestes impossi-
bilitaven la utilització de la cartografia històrica per a 
la realització d’estudis metrològics. Finalment, també 
es van incorporar a la base cartogràfica planimetries 
de jaciments excavats a l’ager Tarraconensis, per l’in-
terès que presenten en relació amb l’orientació de les 
trames restituïdes.

Quant al material fotogràfic, a part de les foto-
grafies americanes de 1956, s’hi van incloure fotogra-
fies aèries de l’any 1949 i de l’any 1958, realitzades 
per la CETFA, que cobrien els voltants dels nuclis 
urbans de Tarragona, Valls i Reus. En aquest terme 
cal destacar l’ortofotomapa de 1949 de la CETFA de 
l’antic aeròdrom militar de Reus. La inclusió d’imat-
ges multiespectrals es va considerar necessària per la 
seva capacitat per discernir elements no detectables 
a les bandes visibles de l’espectre electromagnètic. És 
per això que es van incloure fotografies aèries digitals 
amb la banda SWIR de l’ICC a escala 1:5.000. Així 
també es va disposar de set imatges adquirides pels 
satèl·lits Landsat amb els sensors MSS, TM, ETM i 
ETM+ entre els anys 1978 i 2003. Dues imatges més, 
aquestes obtingudes pel satèl·lit ASTER, completen 
el total de les imatges multiespectrals incorporades en 
aquest estudi.

La informació de tipus vectorial incorporada en 
aquest estudi no es va reduir a la cartografia digital 
de l’ICC. Els mapes d’usos del sòl o la base geològica 
1:50.000 també van ser utilitzats. Una altra informació 
vectorial de gran utilitat per a l’anàlisi arqueomorfolò-
gica ha estat la proporcionada per mapes de localitza-
ció d’elements arqueològics. S’hi va incorporar la lo-
calització dels mil·liaris i la dels monuments funeraris, 
tombes i altres elements funeraris. Finalment, la base 
de dades de jaciments arqueològics desenvolupada per 
l’equip dirigit per M. Prevosti en el marc del Projecte 
Ager Tarraconensis ha resultat un element d’enorme 
utilitat en l’estudi de la relació dels assentaments amb 
la trama arqueomorfològica.
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To complete the cartographic database of the study 
area, a digital terrain model (DTM) with 5 x 5 m cell 
size was developed from the altimetric data of the study 
area present in the ICC’s 1:5.000 digital topographic 
base. All this altimetric information was included in a 
layer of points with associated height values in the da-
tabase. The points that referred to modern structures 
were removed. Spot heights were interpolated using 
the “natural neighbours” interpolation method to cre-
ate a raster surface which was subsequently treated 
with a fill algorithm to remove depressions caused by 
the interpolation process.

4.3.2. archaeomorphological review and gIS 
applications

This cartographic database was necessary to review 
previous work on the historical landscape morphol-
ogy, carried out by J.M. Palet. The previous analyses, 
in a DWG AutoCAD format, were included in the 

Per tal de completar la base cartogràfica referent a 
l’àrea d’estudi, es va elaborar un model digital de terreny 
(MDT) (de 5 x 5 m de cel·la), desenvolupat a partir de la 
informació altimètrica continguda en la base topogràfica 
digital 1:5.000 de l’ICC referent a la zona d’estudi. Tota 
la informació altimètrica va ser inclosa en una capa de 
punts amb alçada adscrita en la base de dades. D’aquests 
punts se suprimiren aquells que feien referència a les 
alçades d’estructures modernes. Els punts de cota van 
ser interpolats amb el mètode natural neighbors per tal 
de crear la superfície ràster de l’MDT. Posteriorment 
aquest es tractà amb un algoritme de rebliment per tal 
d’eliminar les depressions causades per la interpolació.

4.3.2. revisió arqueomorfològica i aplicació dels SIg

La base cartogràfica va permetre revisar els treballs 
previs de restitució de la morfologia històrica del pai-
satge duts a terme per J. M. Palet. Les antigues restitu-
cions, realitzades en format DWG d’Autocad, van ser 

Figura 3. Fotointerpretació i representació cartogràfica dels fotogrames del vol del 1956 ortorectificats i georeferenciats.
Figure 3. Photointerpretation and cartographic representation of the orthorectified and georeferenced aerial photograms from 1956.
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cartographic base so they could be compared to old 
planimetries and orthophotographs. A vectorial layer 
linked to a data table was created to digitise the pre-
vious archaeomorphological work, adapting it to the 
more reliable cartographic information provided by 
the cartographic database. This way, the data table 
permitted defining the type of identified lines and 
ascribing relative chronologies to them. Through the 
comparison of the data contained in different layers, 
the landscape lines could be rectified and adequately 
georeferenced and in turn new lines could be discov-
ered. The capacity of GIS to integrate spatial informa-
tion and thus assisting in the identification process of 
landscape lines constitutes one of the main applica-
tions in the archaeomorphological analysis. However, 
GIS have also several analytical possibilities that have 
rarely been used in archaeomorphological studies. In 
the next section we will review some of those that have 
been used in the analysis of the ager Tarraconensis.  

4.3.2.1. Multispectral Image Analysis
The aim of the multispectral image analysis was to 

identify landscape lines otherwise impossible to detect 
in the visible bands of the electromagnetic spectrum. 
In order to improve their analytical capabilities, each 
band of the Landsat and ASTER images had its con-
trast improved. Laplace or High Pass filters, amongst 
others, were applied to the images to highlight lineal 
elements and make these stand out clearly. For the 
same reason, some false colour images and common 
indexes were created, e.g. the NDVI index. The SWIR 
digital aerial photographs from the ICC were inte-
grated in the GIS database by means of a WMS and 
therefore there was no separate treatment of the bands 
or any filtering performed (Orengo and Palet 2008; 
Orengo, Ejarque and Albiach 2010) (fig. 4).

The wide range of factors that determine the visi-
bility of the structures in the multispectral images does 
not allow for a systematic application of methods. In 
particular, environmental circumstances could thus 
determine the clarity of the elements to be located, 
although they can affect in a different way each type 
of archaeological structure.

4.3.2.2. Topographic Analyses
GIS primarily stand out in their ability to carry out 

topographical analyses, some of which have been used 
in this study: 

Viewsheds: Viewshed analysis has been used to 
simulate landscape areas which are visible from certain 
points. This simulation has been particularly useful 
when studying the organisation of centuriated grids 
of the ager Tarraconensis (Fiz, Palet and Orengo in 
press). 

Floods: Hydrologic analysis has permitted the 
simulation of water movement, its erosion level and 

incloses en la base cartogràfica per tal de comparar-les 
amb les planimetries i ortofotografies antigues. Es va 
crear una capa vectorial associada a una taula de dades 
en la qual es digitalitzà l’arqueomorfologia prèvia però 
adaptant les línies restituïdes a la informació cartogrà-
fica més fiable proveïda per la base cartogràfica. Així 
mateix, la taula de dades va permetre diferenciar en-
tre el tipus de línies restituïdes i adscriure cronologies 
relatives a aquestes. Aquesta metodologia va permetre 
la rectificació i correcta referenciació geogràfica de les 
línies del paisatge, així com el descobriment de no- 
ves línies gràcies a la comparació de la informació con-
tinguda en les diverses capes. La capacitat dels SIG per 
integrar informació espacial facilitant la restitució de 
les línies resulta, doncs, la principal de les seves aplica-
cions en l’estudi arqueomorfològic. Tot i això, els SIG 
presenten tota una sèrie de capacitats d’anàlisi pròpies 
que rarament han estat integrades en els estudis arque-
omorfològics. En aquest apartat farem un repàs d’algu-
nes de les emprades en l’estudi de l’ager Tarraconensis.

4.3.2.1. Anàlisi d’imatges multiespectrals
L’anàlisi d’imatges multiespectrals té com a objec-

tiu, en aquest cas, la restitució de línies del paisatge 
indetectables en les franges visibles de l’espectre elec-
tromagnètic. A fi de millorar la seva capacitat d’anà-
lisi, cadascuna de les bandes de les imatges Landsat 
i ASTER va ser tractada per millorar el seu contrast. 
Diversos filtratges com el Laplace o el High Pass van 
ser aplicats a les imatges per destacar la visibilitat dels 
elements lineals. Amb aquest mateix objectiu es rea-
litzaren també composicions en fals color i s’aplicaren 
índexs d’ús comú com l’NDVI. Quant a les fotografies 
aèries digitals SWIR de l’ICC, van ser integrades mit-
jançant un WMS, cosa que no permet el tractament de 
les bandes per separat ni el seu filtratge (Orengo i Palet 
2008; Orengo, Ejarque i Albiach 2010) (fig. 4).

La gran multiplicitat de factors que determina la 
visibilitat de les estructures en les imatges multiespec-
trals no permet una sistematització dels mètodes. Les 
condicions ambientals, per exemple, resulten un factor 
molt determinant en la visibilitat dels elements que cal 
restituir, però aquestes afectaran de forma molt dife-
rent els diversos tipus d’estructures arqueològiques.

4.3.2.2. Anàlisis topogràfiques
Els SIG destaquen especialment quant a la seva ca-

pacitat per a la realització d’anàlisis basades en la topo-
grafia. Algunes han estat emprades en aquest estudi:

Visibilitats: L’anàlisi de visibilitats ha estat emprada 
per simular les àrees del paisatge visibles des d’un punt 
determinat. Aquesta simulació ha estat d’utilitat en 
l’anàlisi de la planificació de les trames centuriades de 
l’ager Tarraconensis (Fiz, Palet i Orengo en premsa).

Inundacions: Les anàlisis hidrològiques han permès 
simular el moviment de les aigües, la seva capacitat 
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the study of areas at the ager Tarraconensis where 
water accumulated. Hydrologic analysis has made 
possible the study of the ancient areas whose mor-
phology has suffered more intense erosion and sedi-
mentary processes. Beyond purely taphonomic anal-
ysis, the simulation of the Francolí river’s periodic 
flooding episodes has made possible determining the 
most likely Tarraco-llerda route, and has furthermore 
helped in the interpretation of sites distribution near 
the river.

Least Cost route: Analysis of least cost routes has 
only been used to define the route Tarraco-llerda. 
Thanks to the data provided by the archaeomorpho-
logical analysis and the establishment of the flooding 
area of the Francolí river, it has been possible to choose 
the most appropriate route for this path.

4.3.3. field evaluation: Criteria and Conventions

One of the more neglected stages in archaeomor-
phological analysis is field evaluation. Data provided 
by fieldwork may be of great importance and therefore 
their omission may result in serious handicaps. Since 

d’erosió i les zones on s’acumula a l’ager Tarraconensis, 
i això ha possibilitat estudiar les àrees en què la mor-
fologia antiga ha sofert una erosió o sedimentació més 
intensa. Més enllà d’anàlisis tafonòmiques, la simula-
ció de les inundacions periòdiques del riu Francolí ha 
permès determinar el traçat més adequat per a la ruta 
Tarraco-Ilerda, però també ha ajudat a interpretar la 
distribució d’assentaments propers a aquest riu.

Least Cost route: L’anàlisi de la ruta òptima sola-
ment ha estat aplicada a la determinació de la ruta Tar-
raco-Ilerda. Amb les dades proporcionades per l’anàlisi 
arqueomorfològica i la determinació de l’àrea d’inun-
dació del Francolí, es va poder escollir el traçat més 
adequat per a aquesta ruta.

4.3.3. Control de camp: criteris i convencions

Una de les fases que més sovint resulta ignorada 
en les anàlisis arqueomorfològiques és la de compro-
vació de camp, la qual cosa resulta una greu mancança 
tenint en compte la utilitat de les dades que aporta. 
Atesa la gran àrea coberta per l’estudi arqueomorfolò-
gic, va decidir-se realitzar el control de terreny en zo-

Figura 4. Fotointerpretació 
d’imat ges multiespectrals. 
Figure 4. Photointerpretation 
of multispectral images. 
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the archaeomorphological analysis covers a very wide 
area, it was decided to carry out field evaluation in 
areas of special interest to check hypotheses suggested 
by the results of the archaeomorphological analysis. In 
this manner, various areas with well preserved traces, 
interpreted as centuriation limits were singled out. 
The first area was placed in the municipal boundaries 
of Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs, Riudoms 
and Cambrils, where excellently preserved lines of grid 
II had been found. The second area covered the north 
east of Reus, where grid I and grid II intersected. Fi-
nally, we examined grid I limites in Constantí, in the 
south west of the town and in Centcelles, near the 
Pont de les Caixes aqueduct where grid III traces (fig. 
5) were also found.

A team of students from Central Lancashire Uni-
versity and two researchers from the GIAP2 specialised 
in archaeomorphological methods helped in the field-
work. The authors directed several field trips during 
the two week field project. The aims were to record 
the nature of the traces documented by the archaeo-
morphological analysis and to locate all the associated 
elements which could help date them.

The fieldwork methodology started by develop-
ing a database for the archaeomorphological analysis. 
Field records were paper copies of the database regis-
ters based on of control points. Four types of control 
points were made: pathway trace, natural stratigraphic 
sequence, structure and pottery concentration. Each 
control point was spatially defined by a pair of coor-
dinates obtained on site by means of a portable GPS. 
The coordinates allowed for the integration of the da-
tabase in the GIS project. Besides the coordinates, the 
field registers had other relevant data. For example, the 
register of pathway traces displayed information about 
physical characteristics of the traces (width, length, 
depth and orientation), related structures, photo-
graphs, types of geological substratum and its name 
(or names) along the route. Of particular interest were 
the stratigraphic cuts created by paths carved in the 
landscape by the continuous surface erosion caused 
by its transit. They were analysed in order to find evi-
dences of palaeosol and to obtain samples of strata that 
could allow an absolute dating.

4.3.4. Correlation with the archaeological 
database: Settlement Proximity and Chronology

The GPS-measured coordinates defining the sites 
located in the archaeological survey developed from 
the PAT have been incorporated to the GIS. The ob-
jective of comparing the results of the archaeomorpho-
logical study with the archaeological database was to 

2. Marta Flórez and Arnau Garcia, postgraduate researchers 
at the ICAC.

nes d’especial interès per a la comprovació d’hipòtesis 
suggerides per l’anàlisi arqueomorfològica prèvia. Així, 
van delimitar-se diverses àrees o finestres especialment 
interessants per la conservació de traces en el paisatge 
actual interpretades com a límits de centuriació. Una 
primera gran àrea se situa als termes de Montbrió del 
Camp, Vinyols i els Arcs, Riudoms i Cambrils, on es 
documenten diverses línies de la trama ii en un excel-
lent estat de conservació. Un segon sector s’estén al 
nord-est de Reus, àrea on conflueixen traces de les tra-
mes i i ii. Finalment, s’ha fet també el seguiment de 
diversos límits de la trama i al terme de Constantí, al 
sud-oest del nucli de població actual i a l’àrea de Cent-
celles, a l’entorn de l’aqüeducte del Pont de les Caixes, 
on es documenten traces de la trama iii (fig. 5).

Per al treball de camp es va comptar amb el suport 
d’un equip d’estudiants de la Universitat de Lancashire 
Central i de dos investigadors del GIAP2 especialitzats 
en mètodes arqueomorfològics. Els autors dirigiren les 
diverses sortides durant les dues setmanes de treball 
de camp.

L’objectiu de les sortides de camp era documentar les 
característiques sobre el terreny de les traces documen-
tades per l’anàlisi arqueomorfològica i tots els elements 
associats a aquestes que poguessin ajudar en la seva ads-
cripció cronològica. La metodologia de treball de camp 
es basava en el desenvolupament d’una base de dades 
per a l’anàlisi arqueomorfològica. La fitxa de camp re-
sultava una còpia en paper del registre bàsic d’aquesta, 
basat en el concepte de punt de control. Els punts de 
control de camp podien ser de diversos tipus: de traça, 
de tall estratigràfic, d’estructura o de dispersió ceràmica. 
Cadascun d’aquests es definia espacialment per un parell 
de coordenades obtingudes al camp mitjançant un GPS 
de mà. Aquestes coordenades a la base de dades perme-
teren la integració d’aquesta al SIG del projecte. A més 
de les coordenades, les fitxes de camp incorporen altres 
informacions rellevants. Així, per exemple, el registre de 
traces de camí incorpora dades com les característiques 
físiques de la traça (amplada, llargada, profunditat i ori-
entació), les estructures associades a aquesta, fotografies, 
tipus de substrat geològic i el nom al seu recorregut. Es 
va fer especial seguiment dels talls associats a l’encaixa-
ment de molts d’aquests camins en el terreny, per tal 
de documentar paleosòls i obtenir mostres dels nivells 
d’interès per a la seva datació absoluta.

4.3.4. Correlació amb la base de dades arqueològica: 
proximitats i cronologies dels assentaments

Les dades obtingudes de les prospeccions arqueo-
lògiques realitzades en el marc del projecte PAT han 
estat incorporades al SIG mitjançant les coordenades 

2. Marta Flórez i Arnau Garcia, investigadors predoctorals de 
l’ICAC.
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Figura 5. Representació de les àrees de prospecció arqueomorfològica. 
Figure 5. Archaeomorphological prospection areas.
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search criteria that helped to establish the date of the 
grids and to study their chronologic relationship with 
the sites. The archaeological database offers a large 
amount of information useful to establish a relation-
ship between the grids and the settlements and to ob-
serve to what extent the settlements are related to the 
centuriated grid’s boundaries. Therefore, the chronol-
ogy of the sites, extremely precise in this database, has 
allowed verifying the hypotheses regarding the dates of 
the creation of the grids. Through modern excavations 
or groups of highly defined surface materials, we have 
thoroughly studied the sites for which reliable dates 
have been provided with the objective of establishing 
the foundational date of a settlement. This date, along 
with the proximity of sites to the grid’s boundary, con-
stitutes a valuable criterion to establish the date when 
the grids might have started to function. Besides, the 
orientations of the sites’ structures for which there 
are planimetries have been studied to establish a rela-
tionship between their orientation and the one of the 
centuriated grids. In some cases, orientation has also 
constituted a valuable criterion to confirm the Roman 
origin of some traces.

4.4. Landscape Forms and Description 
 of Centuriated Grids of the Ager 
Tarraconensis

The archaeomorphological studies have docu-
mented four regular and orthogonal grids distributed 
in different areas, one at the Penedès (Tarraco IV) and 
three at the Camp de Tarragona  (Tarraco I, II and 
III) whose features show their relation to the imple-
mentation of the centuriation model of the ager Tar-
raconensis. These grids have already been described in 
several publications (see mainly Palet 2003, 2005 and 
2007a). In the current study, they will be concisely 
described, with brief detail of particularities encoun-
tered by the archaeomorphological analysis in the new 
digital planimetries at the Camp de Tarragona.

It is worth mentioning that the lines that form the 
orthogonal systems constitute the “dominant axes”, 
macrostructures of the landscape that correspond to 
ancient paths: they represent the historical morphol-
ogy that has conditioned the territorial structuring 
in different historic periods. The axes determined the 
location of several castles, churches and towns of the 
Camp de Tarragona in the 12th and 13th centuries, 
that is to say, the medieval settlement nuclei. This fact 
was already acknowledged in relation to grid IV at the 
Penedès (Palet 2003) and has been observed in the 
grids at the Camp de Tarragona. In the area of Baix 
Camp, the urban nuclei of Montbrió, Vinyols, Riu-
doms, Vila-seca and Reus were originally towns, cas-
tles and churches connected to the axes of grid II. This 

preses amb GPS que defineixen la ubicació de cada 
jaciment. L’objectiu de correlacionar els resultats de 
l’estudi arqueomorfològic amb la base de dades arque-
ològica resideix bàsicament a cercar criteris per a la da-
tació de les trames i analitzar la relació entre aquestes 
i la distribució i cronologia dels assentaments. La base 
de dades arqueològica ofereix una gran quantitat d’in-
formació útil per determinar la relació entre les trames 
i els assentaments i observar fins a quin punt la situa-
ció d’aquests es relaciona amb els límits de les trames 
centuriades. Així, la cronologia dels jaciments, molt 
acurada en aquesta base de dades, ha permès contras-
tar les hipòtesis formulades per a la data de creació de 
les trames. Hem estudiat en detall aquells jaciments 
per als quals es disposa d’elements de datació fiable 
d’alta resolució (bé per excavacions estratigràfiques, bé 
per conjunts de materials superficials d’alta definició), 
amb l’objectiu de fixar en cada cas la cronologia inicial 
de l’ocupació. Aquesta dada, juntament amb la proxi-
mitat dels jaciments als límits de la trama, aporta un 
criteri de gran valor per datar el moment a partir del 
qual les trames poden haver estat en funcionament. 
Així mateix, s’ha estudiat l’orientació de les estructures 
d’aquells jaciments per als quals es disposa de plani-
metries per tal de correlacionar-la amb l’orientació de 
les trames centuriades. En determinats casos, aquest 
ha estat també un criteri important per determinar la 
romanitat de les trames.

4.4. Formes del paisatge i descripció de les 
trames centuriades de l’ager Tarraconensis

Els estudis arqueomorfològics desenvolupats han 
documentat quatre trames regulars ortogonals dis-
tribuïdes en àrees diferents, una al Penedès (Tarraco 
IV) i tres al Camp de Tarragona (Tarraco I, II i III), 
les característiques de les quals mostren la seva relació 
amb la implantació del model de la centuriació a l’ager 
Tarraconensis. Aquestes trames han estat ja descrites i 
presentades en publicacions diverses (vegeu principal-
ment Palet 2003, 2005 i 2007a). En aquest treball es 
descriuran de manera succinta fent esment dels detalls 
i singularitats documentats per l’estudi arqueomorfo-
lògic de les noves planimetries digitals creades al Camp 
de Tarragona.

Un primer aspecte que cal assenyalar és que els 
eixos principals de les línies que formen els sistemes 
ortogonals constitueixen «eixos forts», macroestructu-
res del paisatge que corresponen a camins vells, a una 
morfologia històrica que ha condicionat l’estructura-
ció territorial en diferents períodes històrics. Docu-
mentem que aquests eixos determinen la ubicació de 
molts castells, esglésies i viles del Camp de Tarragona 
dels segles xii i xiii, és a dir, dels nuclis de poblament 
d’origen medieval. Aquest fet, en el seu moment ja 
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is also the case of the historical nucleus of Constantí: 
the parish church and the old castle on the Llentisclell 
hill are built near one of the main axes of grid I, whose 
route is currently the town’s main road. The case of 
grid III, at the Alt Camp, establishes a clear relation-
ship between urban nuclei of medieval origin, the lo-
cation of towns, castles, churches of the 12th and 13th 
centuries and the dominant axes that define the grids 
(e.g. Valls, Vilallonga del Camp, la Selva del Camp, 
Alcover, Alió, Puigpelat, Vilardida, Nulles, Vilabella, 
Bràfim and el Rourell). In the case of Alcover, the old 
town was developed from a grid’s axis, which is cur-
rently the town’s main thoroughfare.3

Furthermore, the boundaries of many of these town 
limits often coincide with the axes of the grids. Worth 
of mention are the boundaries of the following towns: 
Selva del Camp, el Morell, Vilallonga del Camp, Alió 
and Vila-rodona for their connection to grid III; Con-
stantí for its connection to grid I, grid II and grid III; 
Montbrió del Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs and 
Riudoms for their connection to grid II.

These are roads and networks that structure and 
organise the medieval landscape whose basic mor-
phology is prior to the 12th century. Later, these towns 
of medieval origin developed radial and radio-centric 
road networks that have overlapped, seized, or rubbed 
the axis of the orthogonal grids. Thus, the centuriated 
grids may be less visible or even disappear in some 
star-shaped layouts. The radial network of Reus is 
particularly important within this seizing phenom-
enon since it made a great part of grid II disappear 
and seized several limites of grid I. The seizing of grid 
II’s limites is also rather clear in the case of the radial 
network of Riudoms and Montbrió del Camp. Some-
thing similar occurs with grid III in relationship to 
the radial networks of Vilallonga del Camp, la Selva 
del Camp and Alcover, and in relationship with Valls, 
Alió and Bràfim in the more interior sector of this 
grid. The archaeomorphological study of the radial 
and orthogonal systems proved the previous existence 
of these systems and their incidence in the shaping of 
medieval landscapes during the 12th and 13th centu-
ries (fig. 6).

Furthermore, the field evaluation has made pos-
sible the distinction between contemporary and old 
traces. It has been confirmed that most basic lines 
that defined centuriated grids are currently large mac-
rostructures in the territory; deep traces preserved in 
rectilinear routes along a few kilometres. There is a 
vast sediment deposit at the foothills, where Roman 

3. To acquire an historical perspective of the towns and villages 
of the Camp de Tarragona and particular textual data referred to cas-
tles, villas and churches of the 12th and 13th centuries, we have con-
sulted Catalunya romànica, especially the volume on the province of 
the Tarragonès, the Baix Camp and the Alt Camp (Pladevall 1995).

documentat en relació amb la trama iv del Penedès 
(Palet 2003), ha estat observat en les tres trames del 
Camp de Tarragona. A la zona del Baix Camp, els nu-
clis de Montbrió, Vinyols, Riudoms, Vila-seca i Reus 
tenen com a origen viles, castells i esglésies l’emplaça-
ment dels quals es relaciona amb eixos de la trama ii. 
Aquest és també el cas del nucli històric de Constantí: 
l’església parroquial i l’antic castell sobre el puig de 
Llentisclell s’emplacen a la vora d’un dels eixos princi-
pals de la trama i, línia que en l’actualitat es correspon 
amb el carrer Major del poble. En el cas de la trama 
iii, a l’Alt Camp, la correlació entre els nuclis de po-
blament d’origen medieval, l’emplaçament de viles, 
castells i esglésies dels segles xii i xiii i els «eixos forts» 
que defineixen la trama és absoluta (a Valls, Vilallonga 
del Camp, la Selva del Camp, Alcover, Alió, Puigpe-
lat, Vilardida, Nulles, Vilabella, Bràfim i el Rourell). 
En el cas d’Alcover, per exemple, la vila vella s’articula 
sobre un dels eixos de la trama, que es correspon amb 
el carrer Major del poble.3

A més a més, en molts casos la delimitació dels ter-
mes d’aquests pobles coincideix amb eixos de les tra-
mes. Són especialment rellevants, en aquest sentit, els 
límits de terme de la Selva del Camp, el Morell, Vila-
llonga del Camp, Alió i Vila-rodona en relació amb la 
trama iii; els límits de terme de Constantí en relació 
amb les trames i, ii i iii; i els límits de Montbrió del 
Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs i Riudoms en rela-
ció amb la trama ii.

Es tracta, doncs, de vies i xarxes que formen una 
estructuració territorial que determina l’organització 
espacial del paisatge medieval i que poden considerar-
se en la seva morfologia bàsica anteriors al segle xii. Per 
la seva banda, aquests pobles d’origen medieval van 
generar sistemes viaris radials i radioconcèntrics que 
s’imbriquen, capten o fan desaparèixer eixos de les tra-
mes ortogonals. Així, les trames centuriades són menys 
visibles o desapareixen en les zones on les xarxes en es-
trella tenen més implantació. És especialment rellevant 
en aquest fenomen d’imbricació la xarxa radial de Reus 
que fa desaparèixer la trama ii en bona part del seu ter-
me o capta diversos límits de la trama i. La captació de 
límits de la trama ii és també molt clara en el cas de les 
xarxes radials de Riudoms i Montbrió del Camp. Un 
fenomen similar s’observa a la trama iii en relació amb 
les xarxes radials de Vilallonga del Camp, la Selva del 
Camp i Alcover, així com en relació amb les trames de 
Valls, Alió i Bràfim en el sector més interior d’aquesta 
trama. L’estudi arqueomorfològic dels sistemes radials 
i ortogonals demostra, per tant, l’anterioritat d’aquests 

3. Per a un context històric dels pobles del Camp de Tarragona 
i, en especial, per conèixer les dades textuals referides a castells, 
viles i esglésies dels segles xii i xiii, hem consultat el volum de la 
Catalunya romànica relatiu a les comarques del Tarragonès, el Baix 
Camp i l’Alt Camp (Pladevall 1995).
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floors and layers have been identified and dated thanks 
to the ceramic material found; in the plain, however, 
the eroding processes have been intense and it is pos-
sible to observe how, in many cases, the current soil 
surface stands directly over the geologic substratum 
which is deeply carved by the ancient roads.

4.4.1. grids I and II (fig. 7)

Grid I, or Tarraco I, the closest to Tarraco, occu-
pies a small stretch between the cities of Tarragona, 
Vila-seca and Constantí. It is particularly visible and 
well preserved within the municipal boundary of 
Constantí where different axes can be observed at the 
towns’ surroundings. The axes can be followed to the 
path from Reus to Valls. This path may have been the 
inner edge of grid I. This theoretical grid lies 45 sex-
agesimal degrees in respect to the GN. The traces are 
delimited by the two main Roman roads in the area, 
the coast road and the llerda road through the Fran-
colí valley (the De Italia in Hispanias road). Amongst 
documented boundaries, the main road of Constantí 
(axis around which the town is organised) and the 
path from Almoster to Tarragona stand out. The lat-
ter is a deep straight path that we have regarded as a 
decumanus maximum of the network. The preserved 
elements suggest this grid occupied a reduced area, us-
ing a module of 20 x 20 actus (fig. 7).

Grid II, or Tarraco II, is laid out in the Baix Camp 
area, between the Roman coast road and the the moun-
tain range, in the towns of Reus, Vila-seca, Cambrils, 
Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs and Mont-roig 
del Camp. It has well preserved traces which clearly 
define several centuries through modules of 20 x 20 
actus (fig. 7). The sea to mountain boundaries (the 
decumani of the grid) are oriented 28 sexagesimal de-
grees towards the GN and are well adapted to the to-
pography and natural drainage of the plain. The equi-
distance between the documented limites shows a grid 
displacement to avoid the Riudoms stream.

As previously stated, the contact area between grid 
I and grid II, within the municipal area of Reus and 
Vila-seca, the traces have been partially erased by the 
radial networks of these nuclei. The overlap of the 
radial systems of medieval origin, and the seizing of 
certain traces by the urban nuclei, indicate the antiq-
uity of the orthogonal grid. In this sense, the radial 
forms around the towns of Montbrió del Camp and 
Riudoms were especially clear. At the west end of the 
plain, the Mont-roig centred radial system determines 
the totality of the morphology and does not allow 
for the detection of traces of the orthogonal system, 
which is not visible further south, towards the villages 
of Vandellòs and Hospitalet de l’Infant. 

Grid II has been documented to the north east of 
the town of Reus and Selva del Camp, where it in-

darrers i la seva incidència en la configuració del pai-
satge medieval dels segles xii i xiii (fig. 6).

A més a més, el control de terreny ha permès dife-
renciar entre traces aparentment modernes i aquelles 
que han tingut una forta perduració en el paisatge. 
S’ha pogut verificar així que bona part d’aquestes línies 
bàsiques que defineixen les trames centuriades corres-
ponen en l’actualitat a macroestructures de gran entitat 
en el territori, traces fondes encaixades en el terreny de 
traçat rectilini conservat de vegades en trams de diver-
sos quilòmetres. Al peu de mont, àrea on l’acumulació 
de sediment és notable, s’han identificat sòls i nivells 
d’època romana, datats per material ceràmic en el tall; 
a la plana pròpiament dita, per contra, els processos 
d’erosió han estat intensos, i en molts casos s’observa 
que el sòl actual s’ha format directament sobre el subs-
trat, en el qual s’encaixa la via.

4.4.1. les trames i i ii (fig. 7)

La trama i (Tarraco I), la més propera a Tarraco, 
es conserva en una superfície reduïda entre Tarragona, 
Vila-seca i Constantí. És especialment visible i ben con-
servada al terme de Constantí, on s’observen diversos 
eixos a l’entorn del poble que s’estenen fins al camí de 
Reus a Valls. Aquest camí podria haver estat el límit in-
terior d’aquesta trama. La retícula teòrica té una orien- 
tació de 45º sexagesimals respecte al NG. Les traces 
ocupen una àrea limitada per les dues vies romanes 
principals de la zona, la via de la costa i la via a Ilerda 
per la vall del Francolí (la via De Italia in Hispanias). 
D’entre els límits documentats destaca el carrer Major 
de Constantí, eix entorn del qual s’articula el poble, o 
el camí d’Almoster a Tarragona, camí fondo de traçat 
rectilini que hem interpretat com a decumanus maxi-
mus de la trama. El conjunt conservat ha permès pro-
posar una divisió reduïda en l’espai, amb mòdul de 20 
x 20 actus (fig. 7).

La trama ii (Tarraco II) s’estén pel Baix Camp entre 
la via romana de la costa i les elevacions de la serralada, 
pels municipis de Reus, Vila-seca, Cambrils, Montbrió 
del Camp, Vinyols i els Arcs i Mont-roig del Camp. 
Destaca per la bona conservació de les traces, i s’hi de-
limiten amb claredat diverses centúries que permeten 
fixar també en aquest cas un mòdul de 20 x 20 actus 
(fig. 7). Els límits en sentit mar-muntanya, els decu-
mani de la trama, s’orienten a 28º oest sexagesimals 
respecte al NG, i estan ben adaptats al pendent i al 
drenatge natural de la plana. L’equidistància dels límits 
documentats mostra un desplaçament de la retícula 
teòrica provocat per la riera de Riudoms.

Com s’ha comentat, a la zona de contacte amb la 
trama i, als termes de Reus i Vila-seca, les traces han 
estat parcialment esborrades per les xarxes radials ge-
nerades per aquests nuclis. La imbricació dels sistemes 
radials d’origen medieval, o la captació de determina-
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tersects with grid III. In this inland area, where the 
pathway from Reus to Valls divided presumably grid I 
and grid II, traces of grid I have not been found. The 
area where these two grids converge, shows grosso modo 
that grid II adapts to grid I and spreads in areas where 
grid I is not present (figs. 6 and 7). Therefore, relative 
dating criteria suggest a prior existence of grid I. Tar-
raco II theoretical grid, as deduced from the preserved 
traces, shows a strong territorial significance, higher 
than the one observed for Tarraco I.

Prospection works proved the territorial impor-
tance of some preserved traces of this grid. In some 
cases, some 6 km of rectilinear and equidistant decu-
mani have been preserved in the shape of deep paths 
or pits largely grafted in the soil (fig. 5). This is the 
case of the boundary between Cambrils and Montbrió 
del Camp and the path Vell de Montbrió. The two 
lines, corresponding to two decumani of the grid, show 
an equidistance of 20 actus along 8 centuries. Simi-
lar characteristics have been observed in the decumani 
preserved at the limit of Riudoms. 

However, in this grid, subsoil traces have been 
found by means of remote sensing where the historical 

des traces per nuclis de població, il·lustren l’antigui-
tat de la trama ortogonal. Són especialment clares en 
aquest sentit les formes radials generades entorn de les 
poblacions de Montbrió del Camp i Riudoms. A l’ex-
trem oest de la plana, el sistema radial de camins amb 
centre a Mont-roig determina completament la mor-
fologia i no permet detectar traces del sistema ortogo-
nal, que tampoc és visible més al sud vers Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant.

La trama ii es documenta també al nord-est del ter-
me de Reus i a la Selva del Camp, on entra en contacte 
amb la trama iii. En aquesta àrea més interior no es 
detecten traces de la trama i, on el camí de Reus a Valls 
constituiria la línia divisòria entre les trames i i ii. De 
manera general, la zona de contacte entre aquestes dues 
trames mostra que la segona s’adapta a la primera i es 
desenvolupa en àrees on la trama i no és present (fig. 
6 i 7). En termes de cronologia relativa, això podria 
indicar l’anterioritat de la trama i. La retícula deduïda 
de les traces conservades mostra una implantació im-
portant en el territori, superior a la de la trama i.

Els treballs de prospecció han permès documentar 
l’entitat de determinades traces d’aquesta trama con-

Figura 6. Diagrama multicapa amb representació de la seqüència de cronologia relativa deduïda per les anàlisis arqueomorfològiques.
Figure 6. Multilayered diagram representing the sequence of relative chronology inferred from the archaeomorphologic analyses.
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morphology revealed lack of traces, probably due to 
sedimentary filling processes. The application of filter-
ing and false colour compositions in the band 5 (1.55 
μm to 1.75 μm) of the image obtained from Landsat 5 
TM on the 15th May 1992 produced positive results in 
this sense (Orengo and Palet 2008) (fig. 4). There are 
two complementary explanations regarding the vis-
ibility of traces: the first is rainfall the day before the 
image was taken. That would have favoured moisture 
accumulation in the ancient sedimented deep paths. 
The second is that the compacted surface of these 
roads retained the moisture improving their visibility 
in the band 5 of the Landsat image, especially appro-
priate for soil moisture discrimination. The distance 
between these subsoil traces is modulated to 20 actus 
and 40 actus and their orientation is the same as that 

servades en el terreny. En diversos casos es conserven 
decumani rectilinis i equidistants en trams llargs de 
quasi 6 km, que presenten la forma de camins fondos 
o fosses enormement encaixades en el terreny (fig. 
5). És el cas, per exemple, del límit de terme entre 
Cambrils i Montbrió del Camp i del camí Vell de 
Montbrió. Les dues línies, corresponents a dos de-
cumani de la trama, presenten una equidistància de 
20 actus al llarg de 8 centúries. Característiques simi-
lars s’observen en els decumani conservats al terme de 
Riudoms.

D’altra banda, en aquesta trama s’han pogut docu-
mentar traces subsuperficials mitjançant teledetecció, 
allà on la morfologia històrica destacava l’absència de 
traces, probablement deguda a processos de rebliment 
sedimentari. L’aplicació de diversos filtratges i compo-

Figura 7. Planimetria general de les centuriacions del Camp de Tarragona i articulació entre les trames centuriades i Tarraco.
Figure 7. General planimetry of the centuriations at the Camp de Tarragona and the relationship of centuriated grids and Tarraco.
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of the grids, in relation to the kardines as well as to the 
decumani.

4.4.2. grid III (fig. 7)

Grid III, or Tarraco III, comprises the interior 
of the Camp de Tarragona from Constantí (where it 
links to grid I) to Vila-rodona further inland. Archae-
omorphology shows how the grid limits have been 
established in two sectors separated by the Francolí 
river and the De Italia in Hispanias road, one in an 
area further inland, situated to the left of the Fran-
colí river, between Valls, Vilabella and Vila-rodona 
and another area closer to the city, to the right of 
the Francolí, between the villages of Alcover, la Selva 
del Camp, Morell and Vilallonga del Camp. In both 
areas, the kardines have an orientation of 28 sexag-
esimal degrees east towards the GN, very similar to 
the orientation of the city’s urban structures. At the 
Camp of Tarragona, the route of the road De Italia in 
Hispanias is preserved at the old path from Tarragona 
to Montblanc. The road runs across the alluvial plain 
of the Francolí and merges with the path from Mont-
blanc to Vilafranca at Fontscaldes. Around the area of 
Morell, a 3rd century AD milestone (from year 253 
to 256 AD) confirms the antiquity of this road and it 
stands as a testament to the renovation and consolida-
tion works carried out on it (Mayer and Rodà 1997; 
Roig 2005, 96-97).

To the right of the Francolí, the traces are well pre-
served and the module measures 20 x 15 actus. Orog-
raphy, topography and natural drainage have deter-
mined the landscape morphology of the field system. 
The preserved traces are located between the Glorieta 
river and the Mas Blanc gully in the south of More-
ll. Further south, the traces shift their orientation to 
shape that of grid I.

In this sector, the hydrographical network condi-
tions the orientation and equidistance between the 
axes, particularly of the grid decumani. There is an-
other Roman road in this area: the route from Reus 
to Valls, it is marked in topographic maps as “the 
old path from Reus to Valls” (“Camí vell de Reus a 
Valls”). Despite its winding route, it works in con-
junction with the grid kardines and forms the bounda-
ries for several towns (Vilallonga del Camp, la Selva 
del Camp, el Morell, Constantí). In Morell, several 
stretches of this route are part of the orthogonal cen-
turiated grid.

In Burguet, adjacent to Alcover’s boundaries, 
there is a path in the same direction as the decumani. 
The path coincides with the grids along 75 actus (5 
centuries of 15 actus). To the left of the Francolí, 
the main road axis that organises the grid is the path 
from Vilafranca to Montblanc. This path is the con-
tinuation of one of the main axis of grid IV at Camp 

sicions en fals color a la banda 5 (1,55-1,75 μm) de 
la imatge adquirida pel Landsat 5 TM el 15-05-1992, 
va produir resultats positius en aquest sentit (Orengo 
i Palet 2008) (fig. 4). Dos factors poden explicar la vi-
sibilitat de les traces: la caiguda de pluja el dia anterior 
a la presa de la imatge, amb la consegüent acumulació 
d’humitat en les antigues fosses, i la compactació del 
sòl d’aquestes fosses, que assegura la retenció d’hu-
mitat al llarg de les línies i, per tant, la visibilitat a 
la banda 5 de la imatge Landsat. La distància entre 
aquestes traces subsuperficials apareix modulada a 20 
i 40 actus, i la seva orientació correspon a la de la retí-
cula teòrica, tant en relació amb els kardines com amb 
els decumani.

4.4.2. la trama iii (fig. 7)

La tercera trama (Tarraco III) s’estén per l’interior 
del Camp de Tarragona, des de Constantí, on enlla-
ça amb la trama i, fins a Vila-rodona a l’interior del 
Camp. L’arqueomorfologia mostra la implantació 
de límits de la trama en dos sectors separats pel riu 
Francolí i la via De Italia in Hispanias: una àrea més a 
l’interior, situada a l’esquerra del Francolí, entre Valls, 
Vilabella i Vila-rodona, i un segon sector més proper a 
la ciutat, situat a la dreta del Francolí, entre Alcover, la 
Selva del Camp, el Morell i Vilallonga del Camp. En 
els dos sectors els kardines tenen una orientació de 28º 
sexagesimals est respecte al NG, molt similar a l’orien-
tació de les estructures urbanes de la ciutat. Al Camp, 
el traçat de la via De Italia in Hispanias s’ha conservat 
en l’antic camí de Tarragona a Montblanc. La via tra-
vessa tota l’àrea seguint la plana al·luvial del Francolí 
per confluir a Fontscaldes amb el camí de Montblanc 
a Vilafranca. A la rodalia del Morell, l’antiguitat de la 
via està documentada en un mil·liari del segle iii dC, 
datat entre els anys 253 i 256, testimoni d’unes obres 
de restauració i consolidació de la via (Mayer i Rodà 
1997; Roig 2005, 96-97).

A la dreta del Francolí, la conservació de les traces 
és molt bona, i es documenta l’ús del mòdul de 20 x 
15 actus. El relleu, la topografia i el drenatge natural 
condicionen la morfologia del parcel·lari. Les traces 
conservades se situen entre el riu Glorieta al nord i el 
barranc del Mas Blanc al sud del Morell, més al sud 
del qual les traces canvien d’orientació per formar la 
trama i.

En aquest sector la xarxa hidrogràfica condiciona 
l’orientació i l’equidistància dels eixos, especialment 
dels decumani de la trama. A la zona es documenta 
una altra via d’origen romà, l’itinerari de Reus a Valls, 
citada en els mapes topogràfics com a «Camí vell de 
Reus a Valls». Tot i presentar un traçat sinuós, la via 
s’articula amb els kardines de la trama. És també límit 
de terme de diversos municipis (Vilallonga del Camp, 
la Selva del Camp, el Morell, Constantí). Al Morell di-



139

de Tarragona. The path represents one of the domi-
nant axes in the territory around which the plots are 
coordinated, according to ancient cartography. It is 
accurately defined in the maps of the first half of the 
20th century and is named as the “carretera de Vila-
franca” (road to Vilafranca). Between the villages of 
Vilardida and Fontscaldes, the path appears to run in 
a straight line for approximately 12 km and is used 
as the boundary for several local towns and villages 
(Valls, Alió, el Pla de Santa Maria, Vila-rodona, Brà-
fim). The path is a branch of the Roman road to Iler-
da, coming from the Penedès (Palet 2008). Between 
the nuclei of Vilardida and Fontscaldes, from Gaià 
to Francolí, the path is clearly linked to the limits of 
a centuriated grid; in the same direction as the kar-
dines, seven axes modulated at 15 actus have been 
noted; in the same direction as the decumani, the 
traces appear not be as well preserved although there 
is enough evidence to acknowledge the existence of 
a 20 actus module. Parallel to the aforementioned 
path from Montblanc to Vilafranca, a further axis 
has been evidenced at a distance of 80 actus. Further 
south, there is another road worth mentioning, the 
path from Valls to Vilabella. This path crosses the 
plain, slightly winding along, parallel to the path to 
Vilafranca. When it gets to Vilabella, the path is 7 
centuriae away from the path to Vilafranca, accord-
ing to the 20 actus module. The route is visible al-
though it is highly altered by the seizing that the 
medieval centre of Valls exerts and the influence 
of the Vallmoll river bed on the soil drain, which 
strongly affects the morphology of the field system 
in the area.

4.5. The Geometrical Distribution of the 
Grids and their Relationship to the Urban 
Structure of Tarraco

The three centuriated grids at the Camp de Tar-
ragona have a constant angular deviation of 17 sex-
agesimal degrees from each other as measured from 
the decumani. Tarraco I stands at a central position 
in relation to the others. A geometrical disposition 
within the grids suggests a single conception of the 
grids. A similar distribution has been found in the 
centuriation of the colony of Flavia of Corinth (Ro-
mano 2002). The resemblance between grid III (28 
sexagesimal degrees to the kardines) and the urban 
structure of Tarraco (31 sexagesimal degrees east 
to the kardines) has been ascertained (Ariño, Gurt 
and Palet 2004, 172-173). The projection of grid 
III over the city shows a clear correlation with the 
urban structure in general and with the forum in 
particular. The projected kardines belonging to the 
centuriated network coincide with the urban kar-

versos trams d’aquest itinerari formen part de la trama 
ortogonal centuriada. 

En el sentit dels decumani destaca a la zona del Bur-
guet un camí, límit del terme d’Alcover, que manté 
l’articulació amb la trama durant uns 75 actus (5 cen-
túries de 15 actus). A l’esquerra del Francolí l’eix viari 
principal que estructura la trama és el camí de Vilafran-
ca a Montblanc. Aquesta via és la continuació al Camp 
de Tarragona d’un dels eixos rectors de la trama iv al 
Penedès. A la cartografia històrica la traça constitueix 
un «eix fort» en el territori entorn del qual s’articulen 
els parcel·laris. El seu traçat apareix ben cartografiat en 
els mapes de la primera meitat del segle xx i és resse-
nyat com a «carretera de Vilafranca». Entre els pobles 
de Vilardida i Fontscaldes el traçat de la via és rectilini 
en una distància aproximada de 12 km i constitueix 
el límit de terme de diversos municipis de la comarca 
(Valls, Alió, el Pla de Santa Maria, Vila-rodona, Brà-
fim). El camí correspon a un ramal de la via romana 
a Ilerda procedent del Penedès (Palet 2008). Entre els 
nuclis de Vilardida i Fontscaldes, del Gaià al Francolí, 
el camí apareix clarament relacionat amb els límits de 
la trama centuriada: en el sentit dels kardines s’han do-
cumentat 7 eixos modulats a 15 actus; en el sentit dels 
decumani la conservació és menor, però suficient per 
contrastar un mòdul de 20 actus. A més a més de l’es-
mentat camí de Montblanc a Vilafranca, es documen-
ta un altre eix paral·lel a aquest a una equidistància de 
80 actus. Més al sud documentem encara una altra via 
interessant, el «Camí de Valls a Vilabella». El camí tra-
vessa la plana, amb traçat lleugerament sinuós, seguint 
una orientació paral·lela a la del camí de Vilafranca. 
Al poble de Vilabella, la traça es troba exactament a 7 
centúries del camí de Vilafranca (seguint el mòdul de 
20 actus). El traçat de la via es veu, però, força alterat 
per la captació que exerceix el nucli medieval de Valls 
i pel mateix drenatge del terreny condicionat per la 
riera de Vallmoll, que determina força la morfologia 
del parcel·lari d’aquesta zona.

4.5. L’articulació geomètrica de les trames 
i la seva relació amb l’estructura urbana 
de Tarraco 

Les tres trames centuriades del Camp de Tarragona 
tenen una desviació angular constant entre elles de 17º 
sexagesimals pels decumani. Tarraco I presenta una si-
tuació central en relació amb el conjunt. S’observa així 
una articulació geomètrica entre les trames que sugge-
reix una planificació unitària. Un fenomen similar ha 
estat documentat en la centuriació de la colònia flàvia 
de Corint (Romano 2002). S’ha constatat la similitud 
entre l’orientació de la trama iii (28º est pels kardines) 
i l’estructura urbana de Tàrraco (31º est pels kardines) 
(Ariño, Gurt i Palet 2004, 172-173). La projecció de 
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dines, the symmetry axis of the forum and the loca-
tion of the auguraculum. In the same direction as 
the decumani, there is a clear coincidence between 
the orientation of the southern façade of the circus 
and the entrance of the Via Augusta into the city. 
These elements suggest that the grid was originally 
planned from the city; it was coherent with the city 
structure. The city’s origin has been dated to circa 
100 AD, in the low terrace (Macias 2000; Macias 
and Remolà 2004). This initial civic plan was kept in 
subsequent urban renovations known to be from the 
time of Tarraco’s newly promoted status to colony, in 
the Caesarean period. 

It is hard to establish the date of the programme 
(or programmes) devoted to the joint planning of 
both the city and its territory. The plan may have been 
carried out during the urban renovation programme 
that took place around the year 100 BC. It is undeni-
able that the promotion to colony of Tarraco, during 
Caesar’s rule, involved a plan of action over the terri-
tory, but we also need to take into account later plans, 
such as the ones related to the territorial organisational 
programme of Augustus. In fact, we consider that the 
territorial construction process and the materialisation 
of the axes over the territory were extremely complex, 
as much as the urban planning. Therefore, the pos-
sibility of different plans and performances cannot be 
discarded.

This complexity has also been studied through 
viewshed analysis and visibility maps originated from 
the location of the auguraculum (in the area of the 
colony’s forum) (Salom 2006) towards the study area, 
and the relationship of the viewshed with the distribu-
tion of the three grids (Fiz, Palet and Orengo in press; 
Palet, Fiz and Orengo in press). The viewsheds showed 
different visual corridors towards grid I and II, whose 
bisectrix was presumably diagonal line of the grids. 
Regarding Tarraco I, it was observed that the optimum 
visual line matched with one of the main decumani of 
the grid layout (fig. 8). The study provided a new in-
terpretive direction that linked the auguraculum with a 
conceptualised view of the territory’s ensemble and the 
centuriated grids. 

This way, the geometrical distribution of the grids, 
the correlation of Tarraco III with the urban layout 
and the relationship between the surveying tasks 
and a groma, a centre-point coincident with the au-
guraculum, suggested a single conception and unitary 
plan of the three grids. The plan may date to the age 
of Caesar, if we take into account the influence of 
the auguraculum and his involvement in Tarraco’s pro-
motion to colony during the Caesarean period (Palet, 
Fiz and Orengo in press). This fact does not exclude 
other previous or subsequent interventions through-
out time, either at the city or the surrounding terri-
tory.

la retícula teòrica de la trama iii sobre la ciutat mos-
tra una coincidència notable amb l’estructura urbana, 
especialment a l’àrea del fòrum de la ciutat. La projec-
ció dels kardines de la retícula del territori coincideix 
amb els de la trama urbana, amb l’eix de simetria del 
fòrum i amb l’emplaçament de l’auguraculum. En el 
sentit dels decumani, s’observa la coincidència amb el 
traçat de la façana meridional del circ i l’entrada de la 
Via Augusta a la ciutat. Aquests elements suggereixen 
una planificació de la trama des de la ciutat, coherent 
amb l’estructura d’aquesta, l’origen de la qual ha estat 
datada a la terrassa baixa vers el 100 aC (Macias 2000; 
Macias i Remolà 2004). Aquesta primera planificació 
urbana es va mantenir en les successives reformes ur-
banes conegudes a partir de la promoció a colònia de 
Tarraco en època de Cèsar.

És difícil datar el o els eventuals programes d’arti-
culació conjunta ciutat-territori. Una primera actuació 
podria situar-se en el marc de les transformacions ur-
banes datades vers el 100 aC. Sens dubte, la promoció 
a colònia en època de Cèsar va comportar una actu-
ació en el territori, però també poden ser considera-
des actuacions més tardanes, per exemple associades 
al programa d’organització territorial d’August. De 
fet, hem de pensar que la construcció del territori i 
la materialització dels eixos sobre el terreny degué ser 
força complexa, com la mateixa construcció urbana. 
Cal considerar, en aquest sentit, la possibilitat de pro-
grames i actuacions diversos.

Aquesta problemàtica ha estat també estudiada a 
partir de l’anàlisi de visibilitats i visuals vers el terri-
tori traçades des de l’emplaçament de l’auguraculum, 
situat a l’àrea del fòrum de la colònia (Salom 2006), 
i la relació d’aquestes visuals amb l’articulació de les 
tres trames (Fiz, Palet i Orengo en premsa; Palet, Fiz 
i Orengo en premsa). El mapa de visibilitats va mos-
trar corredors visuals vers les trames ii i iii, la bisectriu 
dels quals coincidia amb una possible diagonal de les 
retícules teòriques. En relació amb Tarraco I, es va ob-
servar que la línia visual òptima coincidia amb un dels 
decumani principals de la trama teòrica (fig. 8). L’estu-
di va aportar una línia interpretativa nova en el sentit 
de relacionar l’auguraculum amb la conceptualització 
del conjunt del territori i de les trames centuriades.

Així, l’articulació geomètrica de les tres trames, la 
correlació de Tarraco III amb la trama urbana i la re-
lació entre les operacions d’agrimensura i un possible 
punt central de groma coincident amb l’auguraculum, 
suggereixen una concepció i planificació unitària de 
les tres trames. Aquesta podria datar-se en època de 
Cèsar, si acceptem la relació amb l’auguraculum i la 
vinculació d’aquest amb la promoció a colònia de la 
ciutat en època cesariana (Palet, Fiz i Orengo en prem-
sa). Aquest fet no exclouria, però, altres intervencions, 
anteriors i/o posteriors en el temps, tant a la ciutat 
com al mateix territori.
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4.6. The Relationship between the Centuriated 
Grids and the Rural Settlements

The main and most challenging goals in this study 
are to achieve more precision in dating territorial or-
ganisation programmes and to define their incidence 
in the settlement patterns and in the territory exploi-
tation. This study regards these objectives from the 
perspective of landscape archaeology, correlating the 
available archaeomorphological data with archaeologi-
cal and palaeoenvironmental data. 

Thus, the distribution and chronology of rural set-
tlements have been used to assess the impact of centu-

4.6. L’articulació de les trames centuriades 
amb els assentaments rurals

Datar amb precisió els programes d’organització 
territorial i definir la seva incidència en els patrons 
d’assentament i en l’explotació del territori és l’objectiu 
principal i alhora la principal dificultat d’aquest tipus 
d’estudi. En el present treball s’ha treballat el proble-
ma des de la perspectiva de l’arqueologia del paisatge, 
correlacionant les dades arqueomorfològiques amb les 
dades arqueològiques i paleoambientals disponibles.

Així, s’ha emprat la distribució i cronologia dels as-
sentaments rurals per tal d’avaluar l’impacte de les cen-

Figura 8. Representació de les visuals traçades des de l’auguraculum.
Figure 8. Viewsheds from the auguraculum.
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riations on soil occupation. We have taken special care 
with the proximity of the centuriation traces when 
establishing the initial chronology of settlement oc-
cupation. We have worked from the rural settlement’s 
database created in the PAT. The orientation of villae 
and rural settlement structures have been examined to 
observe their correlation with the orientation of the 
studied grids. Finally, palaeoenvironmental sequences 
have served to reflect upon soil use and the landscape 
alterations associated to the visible territorial struc-
tures. 

The settlement distribution map of the Roman 
period shows a narrow relationship between the set-
tlements, the Roman road network and the defined 
traces and known axes of centuriation (fig. 9). Many 
sites are placed near the roads or aligned with the 
centuriation’s limites. At the coastal strip to the west 
of Tarraco, towards Salou and Cambrils there are nu-
merous villae and settlements near the Via Augusta. 
The location is similar along the axis of the Francolí 
river, where several sites lie near the De Italia in His-
panias road (Centcelles, Mas Sardà Villa, els Hospi-
tals, etc.). Further inland, a similar phenomenon can 
be observed in relation to the natural passage, at the 
point where the coastal plain and the first foothills of 
the ‘Serralada’ converge.

Regarding the traces and axes of centuriation, there 
is evidence of a clear relationship between these and 
the sites registered at the prospection of the ager Tar-
raconensis (see volume two). Histograms in figure 10 
show a tendency for the accumulation of archaeologi-
cal structures in the first stretch of the histogram. In 
other words, 52% of the structures and archaeological 
sites are placed at less than 100 m from a centuriated 
axis archaeologically documented. The maximum con-
centration of sites can be found between 33.5 m and 
44.5 m from a trace. Regarding the funerary monu-
ments and landmarks (analysed separately due to their 
direct relationship with the road), they show a closer 
proximity: 43 % of the sites were found at less than 
50 m from a trace and 60% at less than 100 m. The 
data about proximity are only for information pur-
poses. The archaeomorphological identifications did 
not intend to gain evidence about the exact routes in 
the Roman period, but those which originated during 
that period and have suffered alterations through time. 
In consequence, the relationship of proximity between 
the sites and the identified traces cannot be assessed in 
a direct way. We need to be aware that these data have 
a different nature and chronology and their relation is 
complex. 

Regarding the orientation of the structures of both 
the villae and the rural sites in respect to the grids, 
the incidence of Tarraco III in the surroundings of the 
Roman village of Centcelles has been evidenced. The 
structures on the site show a stark coincidence with 

turiacions en l’ocupació del sòl. Hem prestat especial 
atenció a la cronologia inicial d’ocupació dels assenta-
ments i a la seva proximitat a les traces de centuriació 
com a sistema de datació indirecta de les trames. En 
aquest sentit, hem treballat a partir de la base de dades 
sobre poblament rural elaborada en el Projecte Ager 
Tarraconensis (PAT). S’ha estudiat també l’orientació 
de les estructures de vil·les i assentaments rurals per 
tal d’observar la seva correlació amb l’orientació de les 
retícules teòriques. Finalment, s’ha utilitzat el registre 
paleoambiental per reflexionar sobre els usos del sòl i 
la transformació del paisatge associats a l’estructuració 
territorial presentada.

El mapa de distribució dels assentaments rurals 
d’època romana mostra de manera general una corre-
lació estreta amb la xarxa viària romana i les traces i 
eixos de centuriació documentats (fig. 9). Nombrosos 
jaciments se situen a la vora de les vies o s’alineen amb 
límits de centuriació. A la franja litoral a l’oest de Tar-
raco, vers Salou i Cambrils són nombroses les vil·les i els 
assentaments que s’ubiquen a la vora de la Via Augusta. 
La situació és similar al llarg de l’eix del riu Francolí, on 
diversos jaciments són a la vora del traçat de la via De 
Italia in Hispanias (Centcelles, vil·la de Mas Sardà, els 
Hospitals, etc.). Vers l’interior, s’observa un fenomen 
similar en relació amb la via natural de trànsit definida 
pel peu de mont, a la zona de ruptura de pendent entre 
la plana i les primeres elevacions de la serralada.

Amb relació a les traces i eixos de centuriació, s’ha 
documentat una clara relació entre aquests i els jaci-
ments registrats a les prospeccions de l’ager Tarraco-
nensis (vegeu volum segon d’aquesta obra). Els histo-
grames de la figura 10 mostren una tendència a l’acu-
mulació d’estructures arqueològiques en el tram inicial 
de l’histograma corresponent. És a dir, un percentatge 
del 52 % de les estructures i els jaciments arqueològics 
es troben a menys de 100 metres d’un eix centuriat 
documentat arqueomorfològicament. La màxima acu-
mulació de jaciments es dóna entre els 33,5 i els 44,5 
m de distància a una traça. Quant als monuments fu-
neraris i les fites, elements que per la seva relació directa 
amb la via han estat analitzats per separat, trobem una 
correspondència de proximitat més gran: el 43 % dels 
jaciments es troben a menys de 50 m d’una traça i el 
60 % a menys de 100 m. Hem de fer constar que no-
més mostrem les relacions de proximitat amb finalitat 
informativa. Les restitucions arqueomorfològiques no 
pretenen documentar els traçats exactes d’època roma-
na, sinó els originats en època romana, que amb molta 
freqüència han sofert canvis i deformacions en el seu 
recorregut. Consegüentment, les relacions de proximi-
tat entre els jaciments i les traces restituïdes no poden 
ser considerades de forma directa. S’ha de ser cons- 
cient en aquest tipus d’anàlisis que aquestes són dades 
de natura i cronologia diferents i que la relació entre 
aquestes resulta complexa.
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the orientation of this grid. The structure position and 
Tarraco III also coincides in the stretch of the Pont 
de les Caixes aqueduct, recently discovered near Cent-
celles (Remolà in press). The aqueduct is aligned with 
one kardines of the grid. This structure has an arch un-
der which a perpendicular path crosses. The arch has a 
coinciding orientation with the decumani of the grid.  
The more illustrative example that Tarraco II provides 
is the plan of the Mas d’en Gras villa site (Járrega and 
Sánchez 2008) where a 40 m long canalization, per-
fectly aligned with the network and dated around the 
1st century BC together with other site structures from 
the imperial period, have been documented.

Amb relació a l’orientació de les estructures de vil-
les i assentaments rurals respecte de les retícules teò-
riques, s’ha documentat la incidència de Tarraco III a 
l’entorn de la vil·la romana de Centcelles. Les estruc-
tures del jaciment mostren una notable coincidència 
amb l’orientació d’aquesta trama. La correlació amb 
Tarraco III s’observa també en el tram de l’aqüeducte 
del Pont de les Caixes recentment descobert prop de 
Centcelles (Remolà en premsa), que s’alinea amb un 
kardines de la trama. Aquesta estructura té un arc per 
permetre el pas d’un camí perpendicular, conservat en 
la morfologia històrica, l’orientació del qual coincideix 
amb la dels decumani de la trama. Amb relació a Tarra-

Figura 9. Mapa de distribució del poblament rural en relació amb les centuriacions del Camp de Tarragona.
Figure 9. Rural population distribution map, relative to the centuriations of the Camp de Tarragona. 
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The relationship between the settlement dynamics 
and the territorial use of centuriations was very im-
portant for this study. In the ager Tarraconensis, a few 
years ago the issue was dealt within the region of the 
Penedès, in relationship to Tarraco IV, where a more 
concentrated and nucleated settlement was observed. 
Tarraco IV was organised according to the “villa sys-
tem”, which we considered connected to the use of 
centuriation and alterations that the villa produced in 
the territory it occupied. This grid was related to an 
important Augustan intervention, that could also be 
dated through its distribution in relation to the Via 
Augusta, since this road, dating between years 8 and 
7 BC had been used as the diagonal of a rectangle of 
2 x 1 centuries. Grid IV used the varatio system in its 
construction, and leans on the rectilinear stretch of the 
road (Palet 2003, 217-221).

In the case of the centuriations of the Camp de 
Tarragona, a similar situation has been established in 
reference to the viewsheds generated from the augur-
aculum. This fact, together with the geometrical dis-
tribution of the grids, has suggested a unified concept 
of the group of grids that was analogous to Tarraco’s 
promotion to colony status during the Caesarean pe-
riod (Palet, Fiz and Orengo in press).

On the other hand, the rural settlement data on 
the Republican period obtained from the analysis of 
the PAT database provide details about the chronolo-
gy of territorial interventions. The graphs showing the 
rural settlement development per period according to 
the different typologies of villae, rural settlements and 
surface materials (sites without traces of structures – 
code CER in the PAT database) show the spread and 
densification processes of small rural settlements in 
the plain in the 2nd century BC and their decrease 
in the late imperial period, analogous to the spread 
of villae, which act as concentrated exploitation cen-
tres (see the chapter by Pèlachs and Prevosti in this 
volume). A more detailed study of the chronologies 
displays that the higher expansion of farm sites in the 
plain was between the beginning and the middle if 
the 1st century AD, whereas the appearance of villae 
clearly starts in the Augustan period. Therefore, the 
evolution of rural settlements allows the distinction of 
two phases: the first, characterised by scattered settle-
ments in the plain, in the late Republican era, with a 
period of higher spread comprised between the end of 
the 2nd century and the Augustan period; the second 
phase starts at the Augustan period and can be de-
fined by the establishment of the villae system and the 
progressive extinction of scattered settlements across 
the plain. The difficulty lies in establishing the chro-
nology of these changes in the settlement dynamics 
since the archaeological register is not very accurate 
in the cases when not enough excavations have been 
conducted.

co II, el millor exemple el proporciona la planimetria 
de la vil·la de Mas d’en Gras (Járrega i Sánchez 2008), 
on s’ha documentat una canalització de 40 m de lon-
gitud, perfectament alineada amb la retícula, datada 
de manera indeterminada vers el segle i aC, juntament 
amb altres estructures de l’assentament d’època impe-
rial.

Ha resultat especialment significatiu l’estudi de la 
relació entre la dinàmica dels patrons d’assentament i 
la implantació territorial de les centuriacions. A l’ager 
Tarraconensis, el problema va ser treballat fa uns anys 
a la comarca del Penedès per a Tarraco IV, on es va 
observar a partir de l’època d’August un poblament 
de caràcter més concentrat i nuclearitzat, organitzat 
segons el sistema de la vil·la, que vam relacionar amb 
la implantació de la centuriació i les transformacions 
que aquesta generà en l’ocupació del territori. Aquesta 
trama va ser relacionada amb una intervenció augustal 
important, que podia datar-se a més per la seva arti-
culació amb la Via Augusta, ja que la via, datada entre 
els anys 8 i 7 aC, havia estat emprada com a diagonal 
d’un rectangle de 2 x 1 centúries. La trama iv va fer 
servir el sistema de la varatio per a la seva construcció, 
recolzant-se en trams rectilinis de la via (Palet 2003, 
217-221).

En el cas de les centuriacions del Camp de Tarrago-
na, una situació similar ha estat plantejada en relació 
amb les visuals que el mapa de visibilitats permet tra-
çar des de l’auguraculum. Aquest fet, juntament amb 
l’articulació geomètrica de les trames, ha suggerit una 
interpretació favorable a una conceptualització unità-
ria del conjunt de trames, que resultaria coetània a la 
promoció de Tarraco a colònia en època cesariana (Pa-
let, Fiz i Orengo en premsa).

D’altra banda, les dades extretes de l’anàlisi de la 
base de dades del projecte PAT per a la fase republi-
cana relatives al poblament rural aporten dades inte-
ressants per matisar la cronologia de les intervencions 
territorials. Les gràfiques sobre l’evolució del pobla-
ment rural per períodes relatives a les tipologies de 
vil·les, establiments rurals i materials en superfície (ja-
ciments sense indicis d’estructures –CER–) mostren 
l’expansió i densificació dels petits assentaments de 
plana (granges) als segles ii-i aC i la seva reducció en 
època altimperial, coetània a l’expansió de les vil·les, 
centres d’explotació més nuclearitzats (vegeu el ca-
pítol de Pèlachs i Prevosti en aquest mateix volum). 
Un estudi més en detall de les cronologies mostra que 
el moment de màxima expansió dels assentaments 
de plana de tipus granja se situa entre el segle i aC 
i mitjan segle i dC, mentre que l’eclosió de les vil·les 
es data clarament a partir del període augustià. Així 
doncs, l’evolució del poblament rural permet diferen-
ciar dues fases, una primera caracteritzada pels assen-
taments dispersos de plana d’època tardorepublicana, 
amb una expansió màxima entre finals del segle ii aC i 
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Nonetheless, a thorough revision of the settlement 
chronology from the Iberian to the Imperial period 
was carried out and displayed at the PAT database. 
The results showed new elements that reflect on along 
with the spatial analysis of the relation between these 
sites and the centuriated grids (fig.11). It is important 
to point out that, for the majority of sites, the data 
came from surface contexts, though the number of 
sites for which there existed reliable and sufficient in-
formation was substantial. Only those sites for which 
reliable foundation dates existed have been selected. 
Thus, a map of the settlement distribution with more 
reliable chronologies of the Iberian and Republican 
periods was designed (fig.11).

The study showed a settling preference at the inte-
rior foothills, at the axis of the Francolí river and near 
some of streams at the Camp de Tarragona (particu-
larly the stream of Riudoms) in the Pre-Roman pe-
riod. Regarding the road network, the foothills were of 
great importance during the Iberian period, as it was 
a natural transit route which allowed the circulation 
through the interior of the plain. This transit route has 
been preserved as an axis in the historical morphol-
ogy of the road from Alcover to Selva del Camp. The 
location of several Iberian settlements along this route 
clearly confirms this settlement pattern. This is the 
case, for instance, of the square of Sant Andreu settle-
ment (Selva del Camp), the path from Molí to Alcover 
or the Puig de Santa Anna settlement (Castellvell del 
Camp). The location of the village Timba del Caste- 
llot (Riudoms) is relevant in relation to the stream of 
Riudoms, which was a natural communication route 
between the coast and the interior of the Baix Camp.

The foundation dates of several settlements that 
belonged to the Republican period (2nd to 1st century 
BC) have been established with accuracy. We have 
made a distinction between those that present initial 
Pre-Caesarean chronologies and the ones that rather 
show post-Caesarean chronology. The resulting dis-
tribution map displays the continuity of Iberian set-
tlement patterns during the Republican period. An  
exception can be made for the area of Constantí, la 
Canonja, where settlements in the plain have been 
firstly documented. Their location is narrowly related 
to the traces of grid I, since they are close and, in some 
cases, aligned with the centuriated traces. In Con-
stantí, rural settlements such as Mas dels Frares, Mas 
d’en Bosch, Mas de Serapi and Sant Llorenç or the 
groups of materials unearthed in prospections directed 
by S. Keay, named Camps 1/2, 1/4 and 1/8 (Carreté, 
Keay and Millett 1995) show clear evidence of an 
initial occupation that can be dated towards the end 
of the 2nd century BC. According to a significant site 
concentration observed in the area of grid I, this oc-
cupation became more evident towards the end of the 
Republican period, second half of 1st century.

l’època augustiana, i una segona a partir d’aquest mo-
ment, definida per la implantació del sistema de la vil-
la i la progressiva desaparició del poblament dispers de 
plana. La dificultat rau, però, a precisar la cronologia 
d’aquests canvis en les dinàmiques d’ocupació, ja que 
el registre arqueològic no és prou precís en molts casos 
per la manca d’excavacions.

En aquest sentit, una revisió a fons de la cronologia 
dels assentaments de l’Ibèric ple a l’època d’August en 
la base de dades del projecte PAT, juntament amb l’es-
tudi espacial d’aquests jaciments en relació amb les tra-
mes centuriades, han aportat nous elements de reflexió 
(fig. 11). Cal dir que, tot i que per a la majoria de jaci-
ments les dades procedeixen de contextos superficials, 
el nombre d’assentaments per als quals es disposa de 
dades fiables i d’un grau de coneixement suficient és 
significatiu. Això ha permès discriminar els jaciments 
en la base de dades i seleccionar aquells establiments 
per als quals pot fixar-se amb certesa la cronologia ini-
cial d’ocupació. S’ha elaborat així un mapa de distri-
bució dels establiments amb cronologies més fiables de 
l’Ibèric ple i la fase republicana (fig. 11).

L’estudi mostra per al període preromà una ocu-
pació preferencial de les àrees interiors de peu de 
mont, de l’eix del Francolí i de determinades rieres 
del Camp (la riera de Riudoms en especial). Amb 
relació a la xarxa viària, aquesta situació permet de-
fensar en època ibèrica plena la importància del peu 
de mont com a via natural de trànsit per l’interior 
del pla, eix conservat en la morfologia històrica en 
la via d’Alcover a la Selva del Camp. L’emplaça-
ment de diversos establiments ibèrics indica amb 
claredat aquest patró d’assentament. És el cas, per 
exemple, de l’establiment de la plaça de Sant An-
dreu a la Selva del Camp, del camí del Molí a Al-
cover o del poblat del Puig de Santa Anna a Castell- 
vell del Camp. La ubicació del poblat de la Timba del 
Castellot a Riudoms és significativa, per exemple, en 
relació amb la riera de Riudoms, via natural de comu-
nicació entre la costa i l’interior al Baix Camp.

Per a la fase republicana (segles ii-i aC) s’ha pogut 
diferenciar i precisar la cronologia inicial de diversos 
assentaments. Hem diferenciat entre aquells que amb 
claredat presenten cronologies inicials precesarianes (s. 
ii aC - mitjan i aC) i aquells que poden considerar-
se de cronologia postcesariana. El mapa de distribució 
resultant mostra per a l’època republicana precesariana 
una certa continuïtat en els patrons d’assentament co-
mentats característics de l’Ibèric ple, excepte a l’àrea de 
Constantí - la Canonja, on es documenten per prime-
ra vegada diversos assentaments de plana, amb una si-
tuació estretament relacionada amb traces de la trama 
i, ja que es troben a la vora d’aquestes, de vegades fins 
i tot alineats amb les traces centuriades. A Constantí, 
establiments rurals com el Mas dels Frares, el Mas d’en 
Bosch, el Mas de Serapi i Sant Llorenç, o els conjunts 
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During the Republican period, the site distribution 
and their reliable chronologies also show the impor-
tance of the coastal road where settlements are com-
pletely aligned to the road axis: Mas de la Pastora and 
Mas del Xarang (Cambrils) or Mas d’en Gras (Vila-
seca). This is also the case of the De Italia in Hispani-
as road, through the axis of the Francolí river, along 
the length of which there are several sites documented, 
such as the one at the villa of Mas Sardà (Pobla de 
Mafumet) or els Hospitals (Morell). 

As was the case before, in the Iberian period, the 
use of streams as local roads in the sea-mountain di-
rection is clearly visible from the area of Vilallonga 
del Camp and Selva del Camp or Riudoms (Baix 
Camp). 

Nonetheless, the spatial distribution of rural settle-
ments, including those whose initial chronology is dat-
ed to an undetermined time during the Republican era 
(2nd and 1st centuries BC) reveals gaps, large tracts be-
reft of evidence; conversely, areas of site concentration 
can be interpreted as a discontinuous settlement pat-
tern. These facts are visible on the map resulting from 

de materials documentats en les prospeccions dirigides 
per S. Keay, identificats com a Camps 1/2, 1/4 i 1/8 
(Carreté, Keay i Millett 1995), presenten indicis clars 
d’una ocupació inicial que pot situar-se vers finals del 
segle ii aC. Al final del període republicà (segona mei-
tat del s. i aC) es reforça aquesta imatge, ja que s’obser-
va una significativa concentració de jaciments a l’àrea 
ocupada per la trama i.

La distribució dels jaciments amb cronologies més 
fiables mostra també per a la fase republicana la in-
cidència de la via de la costa, amb establiments per-
fectament alineats amb l’eix viari, com ara el Mas de 
la Pastora i el Mas del Xaranga a Cambrils, o el Mas 
d’en Gras a Vila-seca; i també la incidència de la via 
De Italia in Hispanias, per l’eix del Francolí, al llarg 
de la qual es documenten diversos jaciments, com el 
de la vil·la de Mas Sardà a la Pobla de Mafumet o els 
Hospitals al Morell.

Igualment, com a l’Ibèric ple, la incidència de les 
rieres com a vies locals en sentit mar-muntanya és ben 
visible a l’àrea de Vilallonga del Camp i la Selva del 
Camp, o a Riudoms al Baix Camp.

Figura 10. Histogrames de proximitats dels diferents elements arqueològics i percentatges de proximitat.
Figure 10. Proximity histograms between archaeological elements and proximity percentages. 
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the extensive prospection work (fig.9) and in intensive 
prospection areas; either during S. Keay directed work 
in the 80s or in the prospection conducted by the PAT 
team under the direction of M. Prevosti. Regarding the 
centuriated grids, we can observe that the three grids at 
Camp de Tarragona have been the object of extensive 

D’altra banda, la dispersió del total d’establiments 
rurals, sumant-hi els de cronologia inicial situada en 
època republicana indeterminada (s. ii-i aC), mostra 
importants espais en blanc, extenses àrees sense indicis 
i, al contrari, àrees on es concentren els jaciments, fet 
que pot interpretar-se com una ocupació del territori 

Figura 11. Mapa de distribució del poblament rural amb indicació de la cronologia inicial d’ocupació en relació amb les centuriacions 
del Camp de Tarragona.
Figure 11. Rural population distribution map with chronological first settlement dates, relative to the centuriations of the Camp de 
Tarragona.
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and intensive prospection whereas in Tarraco I, around 
the Constantí-la Canonja area, the settlements are 
dense and uniform. The other large centuriated spaces 
show wide gaps, with no settlement signs.

Therefore, archaeological evidence shows a low in-
tensity settlement level in those large centuriated areas 
with dominant axes related to grid II and grid III, espe-
cially the former. This settlement pattern was probably 
maintained during the Imperial period contradicting 
the traditional image of centuriated landscapes, usu-
ally associated to a continuous territorial occupation. 
In the ager Tarraconensis, although the centuriations 
influenced the settlement patterns, as Tarraco I clearly 
shows, these did not imply a generalised and homoge-
neous occupation of the rural space but rather a privi-
leged occupation of certain areas.

Despite the heterogeneity of the data displayed, 
the rigid territorial structure of the plain based in the 
centuriation system, the occupation pattern shifts and 
the archaeological data linked to these sites show the 
importance of farming in the settlement patterns of 
the Roman period. New reflections in relation to the 
territorial structuring process, land use and landscape 
change have been suggested by palaeoenvironmental 
data. The pollen studies of sedimentary sequences in 
Calafell and Vila-seca show an unequal land exploita-
tion in the Roman period, the lack of farming land use 
in the plain and the forest regeneration, a fact readily 
observed as of the 2nd century BC (Riera 2003; Riera et 
al. 2009; see also the article by S. Riera et al. in this 
volume).

4.7. Chronologic Interpretation and 
Conclusions

The results obtained from the study of centuria-
tions at the Camp de Tarragona show a unified con-
cept of centuriated landscape. The geometrical grid 
distribution, with constant angular deviations, the 
central disposition of Tarraco I in relationship to the 
rest of the grids, the distribution of Tarraco III in re-
lationship to the urban structure, the distribution of 
the thee grids in relationship to the viewsheds drawn 
from the auguraculum, have been the arguments used 
to support this unifying idea (Fiz, Palet and Orengo 
in press; Palet, Fiz and Orengo in press). The relation-
ship of the grids with the auguraculum, gives rise to the 
theory of a conceptual unity throughout the territorial 
plan, corresponding to the change of status of Tarraco 
to a fully fledged colony, around the year 49 to 44 BC 
(Ruiz de Arbulo 2002; 2007). However, it has also of-
ten been acknowledged that the presumable Caesarean 
works do not necessarily exclude previous urban and 
territorial plans. The Caesarean work in the ager Tar-
raconensis was indeed relevant and not mere extensions 

discontínua. És important assenyalar que aquest fet és 
visible tant en el mapa resultant de les prospeccions 
extensives (fig. 9) com en sectors prospectats de ma-
nera intensiva, ja sigui durant els treballs dirigits per 
S. Keay als anys vuitanta com en els transsectes realit-
zats en el marc del projecte PAT sota la direcció de M. 
Prevosti. Així, en relació amb les trames centuriades, 
observem que les tres trames del Camp han estat ob-
jecte de prospeccions extensives i intensives, però que 
només a Tarraco I, a l’àrea de Constantí - la Canonja, 
s’observa una ocupació densa i homogènia del territo-
ri. La resta de l’extens espai centuriat presenta àmplies 
àrees «en blanc», sense indicis d’ocupació.

Per tant, les proves arqueològiques mostren que 
àmplies àrees centuriades amb eixos forts inserits en 
les trames ii i iii apareixen amb una ocupació del sòl de 
molt baixa intensitat. Això és especialment remarcable 
en el cas de Tarraco II. Pensem que és un patró d’as-
sentament que a grans trets es manté en època imperial 
i que contradiu la imatge tradicional del paisatge cen-
turiat associat a una ocupació contínua del territori. 
A l’ager Tarraconensis, si bé les centuriacions incidiren 
en els patrons d’assentament (fet ben documentat a 
Tarraco I), aquestes no van traduir-se en una ocupació 
generalitzada i homogènia de l’espai rural, sinó en una 
ocupació del sòl que privilegiava determinats sectors.

D’altra banda, la forta estructuració territorial del 
pla basada en el sistema de la centuriació, els canvis 
en els patrons d’assentament i les dades arqueològiques 
associades a aquests assentaments, tot i la seva hetero-
geneïtat, indiquen la importància de l’agricultura en 
els patrons d’assentament en època romana. Tanma-
teix, els indicis paleoambientals permeten incorporar 
noves reflexions entorn dels usos del sòl i la transfor-
mació del paisatge associats a l’estructuració territorial  
presentada. En aquest sentit, els estudis pol·línics de les 
seqüències sedimentàries de Calafell i Vila-seca mostren 
una explotació desigual del territori en època romana, 
l’absència d’una expansió notable dels usos agrícoles al 
pla i una regeneració del bosc, visible a partir del segle 
ii aC (Riera 2003; Riera et al. 2009; vegeu també l’ar-
ticle de S. Riera et al. en aquest mateix volum).

4.7. Interpretació cronològica i conclusions

Els resultats obtinguts de l’estudi de les centuria-
cions del Camp de Tarragona plasmen una concepció 
unitària del conjunt del paisatge centuriat. L’articula-
ció geomètrica de les trames, amb desviacions angulars 
constants, la disposició central de Tarraco I en relació 
amb tot el conjunt, l’articulació de Tarraco III amb 
l’estructura urbana, així com de les tres trames amb les 
visuals traçades des de l’auguraculum, han estat els ar-
guments emprats per defensar aquesta idea (Fiz, Palet 
i Orengo en premsa; Palet, Fiz i Orengo en premsa). 
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of previous grids as some authors have defended in re-
lation to grid III or “orientation A” defined by Arrayás 
(Arrayás 2005; Prieto 2008, 31).

Republican rural settlement data extracted from 
the database of the PAT project allow a deeper study 
of the chronology of these territorial programmes. A 
chronology belonging to a pre-Caesarean Republican 
period (late 2nd century BC to mid 1st century BC) 
of the settlements distributed along the centuriated 
traces of Tarraco I has been confirmed. We think that 
this is a marked difference in respect to the settlement 
pattern during the Iberian period and there may be a 
relation with the first Roman territorial intervention 
in the ager Tarraconensis around the late 2nd century 
BC (linked to the territorial organisation plan of the 
Citerior around the late 2nd century). This possibility 
is even more likely if we take into account the works 
on the De Italia in Hispanias road, dated to around 
the year 110 BC thanks to several milestones (Ariño, 
Gurt and Palet 2004). The documentation of a late 
Republican Tarraco, dated by archaeology to around 
100 BC (Macias 2000; Fiz and Macias 2007, 33), can 
be placed within the same context.

We consider that Tarraco I had its origins in a 
first intervention related to pre-colonial Tarraco with-
in the context of planned territorial organisation in 
the late 2nd century. The colonial deductio presum-
ably overlaps with grid I and its orientation is coher-
ent both in the city and in the territory, enlarging the 
centuriated surface to include grid I and grid II in the 
Camp de Tarragona. The archaeomorphological anal-
ysis at Selva del Camp, an area where grid I and grid 
II overlap, supports this hypothesis and suggests that 
grid II was posterior. Thus, in both city and territory, 
the Caesarean intervention was superimposed to pre-
colonial morphology.

On the other hand, we know that the materialisa-
tion of the grids over the land was, as stated, a com-
plex diachronic phenomenon with different stages of 
conception, planning, performance and materialisa-
tion (Palet 2005; Palet, Fiz and Orengo 2009). The 
Augustan date suggested for Tarraco IV at the area 
of the Penedès is implied by a later execution of the 
Caesarean project, in the context of the Augustus’ pro-
gramme. The module used in this case is one of 20 x 
15 actus as in grid III. The date was established accord-
ing to the relationship established between the centu-
riated system and the Via Augusta and the dynamics of 
settlement patterns, with the development of the villa 
system (Palet 2003, 221-222).

In the Camp de Tarragona, some shifts in the dy-
namics of rural settlements from the Augustan period 
and in the Imperial period were observed (Carreté, 
Keay and Millett 1995, 278-279; López 2006, 102-
107) that could be linked to the impact that centuria-
tions had. The data about the evolution of the settle-

La relació de les trames amb l’auguraculum ha permès 
relacionar aquesta conceptualització i planificació ter-
ritorial amb el canvi d’estatut jurídic i la promoció 
a colònia de Tarraco, fet que cal situar vers el 49/44 
aC (Ruiz de Arbulo 2002; 2007). Tanmateix, també 
s’ha assenyalat repetidament que l’indici d’una actu-
ació cesariana no ha d’excloure necessàriament obres 
de planificació urbana i territorial anteriors. L’actuació 
cesariana a l’ager Tarraconensis hauria estat, però, de 
gran transcendència, i no la simple ampliació d’una 
trama anterior, com han defensat altres autors (amb 
referència a la trama iii o «orientació A» definida per 
Arrayás) (Arrayás 2005; Prieto 2008, 31).

Les dades relatives al poblament rural extretes de 
l’anàlisi de la base de dades del projecte PAT per a la 
fase republicana permeten aprofundir en la cronologia 
d’aquests programes territorials. En aquest sentit, la 
cronologia republicana precesariana dels assentaments 
(finals del segle ii aC - mitjan segle i aC) resulta prou 
contrastada; destaca una distribució espacial d’aquests 
assentaments a la vora de les traces centuriades de Tar-
raco I. Pensem que aquest és un tret diferencial clar res-
pecte al patró d’assentament de l’Ibèric ple que podria 
tenir relació amb una primera intervenció territorial 
romana a l’ager Tarraconensis possiblement de finals 
del segle ii aC, relacionada amb el programa d’organit-
zació territorial de la Citerior de finals del segle ii aC. 
Aquesta possibilitat resulta molt plausible si a aques-
tes dades hi afegim les actuacions a la via De Italia in 
Hispanias datades per diversos mil·liaris al voltant de 
l’any 110 (Ariño, Gurt i Palet 2004). En aquest mateix 
context caldria situar l’existència d’una Tarraco tardo-
republicana, arqueològicament datada vers el 100 aC 
(Macias 2000; Fiz i Macias 2007, 33).

Així doncs, pensem que Tarraco I tindria el seu ori-
gen en una primera intervenció, coetània a la Tarraco 
precolonial, relacionada amb el programa d’organitza-
ció territorial de finals del segle ii aC. Així, la deduc-
tio colonial se superposaria a aquesta primera trama, 
mantenint-ne l’orientació tant a la ciutat com en el 
territori, per ampliar la superfície centuriada al con-
junt del Camp de Tarragona amb les trames ii i iii. 
Aquesta hipòtesi pot recolzar també en els resultats de 
l’anàlisi arqueomorfològica a la Selva del Camp, àrea 
on les trames i i ii entren en contacte, suggerint la 
posterioritat de la segona. Així, tant a la ciutat com al 
territori, l’actuació cesariana se superposaria a la mor-
fologia precolonial.

D’altra banda, sabem que la materialització de les 
trames sobre el terreny degué ser, com s’ha assenyalat, 
un fenomen diacrònic i complex, on cal diferenciar 
entre concepció, planificació, execució i materialitza-
ció sobre el terreny (Palet 2005; Palet, Fiz i Orengo 
2009). En aquest sentit, la datació augustal proposada 
per a Tarraco IV a l’àrea del Penedès podria respondre 
a una execució més tardana del projecte cesarià, en el 
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ment obtained by the PAT show a similar phenomenon 
to the one confirmed at the Penedès from the Augus-
tan period: the development of a villa system and the 
progressive decrease of the scattered settlement in the 
plain. The proximity analysis carried out between the 
sites and centuriated traces shows that different vil-
lae related to centuriated traces of grid II and grid III 
belong to this period. On the other hand, it was pos-
sible to establish the date of initial occupation in sev-
eral rural farm-like settlements that belonged to the 
late Republican period, during the Caesarean deduc-
tio. The period from Caesar to Augustus involved the 
establishment of a territorial intervention programme 
and the introduction of significant changes in the set-
tlement models.

Finally, the connection between archaeomorpho-
logical, archaeological and palaeoenvironmental data 
allowed for greater depth in studying the meaning of 
centuriations from an ideological perspective. The ager 
diuisus et adsignatus did not only represent a system 
for the division and distribution of land, but also a 
conceptual process based on mythical and religious be-
liefs. The centuriae represented the base for land distri-
bution. They obviously had fiscal and planning aims 
but also they represented the model and the paradigm 
from which the ideal territory for Roman cities should 
be built (López 1994). When it comes to the ager Tar-
raconensis, we think that Tarraco I met the more classic 
procedure of dividing and distributing the land when 
planning settlements in the Tarraco between the late 
2nd century AD and beginning of 1st century. How-
ever, Tarraco II and Tarraco III did not only keep this 
“implicit” function associated to the change in the 
colonies status in the Caesarean period, but also added 
more symbolic and representative values.

It is interesting to observe the results of the pol-
len studies performed at the Vila-seca littoral lagoon 
that show that the Roman period is not defined by 
a particularly relevant landscape change. On the con-
trary, wide areas in the inland of the Camp de Tar-
ragona continued to be forested and the rural spaces 
were placed in certain areas around the surroundings 
of the settlements. In fact, the Camp de Tarragona 
only shows generalised deforested areas and landscape 
opening around the 16th century.

At a local level, this lack of anthropical pressure is 
coherent with the presence of wide gaps, areas with 
no trace of rural settlement and on the contrary, areas 
where the settlements are concentrated; therefore, wide 
centuriated areas are characterised by land occupation 
of low intensity. This contradicts a stereotyped image 
of centuriated landscape with continuous land occu-
pation; land occupation only benefited certain areas.

Despite the division of land into forests (silvae), 
pastures (pascua), non-divided areas (subcesiua), etc. 
specified in the Corpus and that would support this 

context del programa d’August. En aquest cas, com 
per a la trama iii, el mòdul emprat és de 20 x 15 actus. 
La cronologia va fixar-se per la relació entre la trama 
i la Via Augusta i la dinàmica dels patrons d’assenta-
ment, amb el desenvolupament del «sistema de la vil-
la» (Palet 2003, 221-222).

Al Camp de Tarragona, s’han observat també can-
vis en la dinàmica del poblament rural a partir de 
l’època d’August i en època imperial (Carreté, Keay 
i Millett 1995, 278-279; López 2006, 102-107) que 
podrien relacionar-se amb l’impacte de les centuria- 
cions. Les dades sobre l’evolució del poblament obtin-
gudes pel projecte PAT mostren un fenomen similar al 
documentat al Penedès a partir de l’època augustiana: 
desenvolupament del «sistema de la vil·la» i progressiva 
disminució del poblament dispers de plana. En aquest 
sentit, l’anàlisi de proximitats desenvolupat entre jaci-
ments rurals i traces de centuriació mostra que diverses 
villae relacionades amb traces centuriades de les tra-
mes ii i iii es daten en aquest marc cronològic. D’altra 
banda, en diversos establiments rurals de tipus granja 
en els quals és possible precisar la cronologia inicial 
d’ocupació, aquesta se situa al final de l’època republi-
cana, és a dir, en el moment de la deductio cesariana. 
El període de Cèsar a August es configura, doncs, com 
un període de transformació important, amb un gran 
programa d’intervenció territorial i canvis significatius 
en els models d’assentament.

Finalment, la correlació de dades arqueomorfolò-
giques, arqueològiques i paleoambientals disponibles 
permet aprofundir en la significació de les centuria-
cions des d’una perspectiva ideològica. L’ager diuisus 
et adsignatus no només representava un sistema de di-
visió i assignació de la terra, sinó també una veritable 
apropiació conceptual del paisatge fonamentada en un 
context mític i religiós determinat. Les centúries eren 
la base a partir de la qual es feia el repartiment de les 
terres, tenien efectivament una finalitat fiscal i plani-
ficadora, però també simbolitzaven un model i una 
«idea» sobre com s’havia de concebre i organitzar el 
territori ideal d’una ciutat romana ideal (López 1994). 
Pensem que, a l’ager Tarraconensis, Tarraco I respondria 
al model ideal més clàssic de dividir i assignar la terra 
per planificar l’ocupació del territori en el context de 
la Tarraco de finals del segle ii aC / inicis del segle i aC. 
Mentre que Tarraco II i III afegirien, a aquesta funció 
«implícita» associada al canvi d’estatut jurídic en època 
cesariana, valors més simbòlics i de representació.

És interessant en aquest sentit observar els resultats 
dels estudis pol·línics a la llacuna de Vila-seca, els quals 
destaquen que el període romà no es defineix per una 
transformació del paisatge especialment remarcable. 
Al contrari, àmplies àrees de l’interior del Camp con-
tinuarien forestades, i els espais agraris se situarien en 
àrees concretes a l’entorn dels assentaments. De fet, al 
Camp de Tarragona les desforestacions generalitzades 
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heterogeneity, we think that the data set reinforces the 
symbolic and representative character of the centu-
riation phenomenon. It is important that the data are 
not solely interpreted in economical terms and rigidly 
attached to Roman expansion. On the contrary, the 
centuriated landscape is also defined as a “transported 
landscape” in which the ideal Roman city is conceptu-
ally recreated. In the case of Tarraco II and Tarraco III, 
from Caesar to Augustus, the centuriation is a rela-
tively late phenomenon and its development could be 
linked to the local “Romanised” populations’ wish to 
show their condition as Romans.

i l’obertura del paisatge es daten en època moderna, al 
segle xvi.

A escala regional, aquesta manca de pressió antrò-
pica és coherent amb la presència d’extensos espais «en 
blanc», àrees sense signes d’ocupació rural i, al contra-
ri, zones on es concentren els assentaments, de manera 
que àmplies àrees centuriades es caracteritzen per una 
ocupació del sòl de baixa intensitat. En contra d’una 
imatge estereotipada del paisatge centuriat associada a 
una ocupació contínua i oberta del territori, l’ocupació 
del sòl va privilegiar determinats sectors.

Tot i que el corpus especifica que entre les categories 
de les terres podien incloure’s boscos (silvae), pastures 
(pascua), espais no dividits ni assignats (subcesiua), etc., 
elements que poden explicar aquesta heterogeneïtat, 
pensem que el conjunt de dades reforça el caràcter sim-
bòlic i de representació del fenomen de la centuriació. 
Aquestes no han d’interpretar-se exclusivament en clau 
econòmica i en relació amb l’expansionisme romà. Al 
contrari, el paisatge centuriat pot definir-se també com 
un «paisatge transportat», en el qual es recrea conceptu-
alment la ciutat romana ideal. En el cas de Tarraco II i 
III, de Cèsar a August, la centuriació és un fenomen re-
lativament tardà, i el seu desenvolupament podria estar 
relacionat amb el desig de les poblacions locals, ja roma-
nitzades, de demostrar la seva condició de romans.
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5.1. La base geològica. Trets generals del 
Quaternari i la seva relació amb els 
assentaments d’època romana

Raquel Daza Brunet i Aureli Àlvarez Pérez

5.1.1. Introducció geològica

El relleu actual de la zona del PAT de l’ager Tarraco-
nensis ha estat modulat per tres factors importants:

– El riu Francolí a l’est: Els materials aportats pel 
riu Francolí han estat dipositats en forma de terrasses 
fluvials que ocupen ambdós costats del riu. Es pot do-
nar el rebliment ocasional d’algunes valls torrencials 
més o menys perpendiculars al curs del riu. Els canvis 
en el seu curs han estat un agent important en el mo-
delatge del relleu.

– Serra de Prades al nord-oest: Actua com a àrea 
font proximal. Ha subministrat la major part dels ma-
terials que constitueixen el peu de mont, és a dir, cò-
dols i argiles, originant una xarxa de torrents en direc-
ció nord-sud. Alguns d’aquests torrents són subsidiaris 
del riu Francolí i altres desemboquen directament en 
el mar.

– La costa situada al nord-est sud-oest: La situa-
ció de la línia de costa ha variat amb el temps a cau-
sa de l’aportació dels materials provinents de la serra 
de Prades, així com dels materials transportats pel riu 
Francolí.

D’altra banda, els corrents marins poden traslladar 
les sorres i en conseqüència poden modificar el perfil 
de la línia de costa. Cal tenir en compte, a més, la pre-
sència d’aiguamolls costaners. En aquestes variacions 
s’observa un avançament dels materials del nord-sud, 
que van guanyant terreny al mar.

Formacions miocèniques del Serraval·lià superior (i 
nivell superior del Tortonià) apareixen a la zona d’estu-
di com a petits afloraments en forma d’altiplà, afectats 
per la falla del Francolí i per la depressió de Reus-Valls. 
Aquests materials van estar emergits en tot moment 
i van constituir una base sòlida d’assentament humà, 
com es pot veure a Constantí i al cap de Salou.

Aquestes característiques geològiques condicionen 
de diferent manera tant la possibilitat d’assentaments 
com la seva densificació. Efectivament:

– Els nivells horitzontals de les terrasses fluvials són 
de fàcil ocupació i constitueixen uns bons terrenys de 
conreu; en canvi, poden quedar afectats periòdicament 
per les avingudes del riu i pels constants canvis en el seu 
curs. Ens consta que hi havia una via romana seguint 

el marge dret del riu, la qual cosa suposa un nivell de 
circulació estable amb els corresponents assentaments.

– Els estrats inclinats que formen el peu de mont 
són d’ocupació més problemàtica, atesa la seva ines-
tabilitat més o menys marcada, tot depenent del grau 
d’inclinació. Les torrenteres i els rierols, encara que 
són un factor d’erosió, també actuen com a font d’ai-
gua que cal tenir en compte (regadius i ús humà).

– A la línia de costa els assentaments avançaven a 
mesura que es guanyava terreny al mar. La presència 
d’aiguamolls impedia el desplegament de l’hàbitat 
humà i el desenvolupament de camps de conreu.

Aquestes tres unitats queden clarament identificades 
en el corresponent mapa geològic de la zona (fig. 1).

Àrea A: serra de Prades
Materials (fig. 2):
mc_Capg: Es distingeixen dos graus metamòrfics: 

fàcies de l’albita-epidota representades per pissarres pi-
gallades amb biotita; i fàcies de les cornianes hornblèn-
diques representades per cornianes quarsofeldspàtiques 
amb cordierita. Les cornianes tenen textura granoblàs-
tica i porfiroblàstica, i estan formades per poiquilo-
blastes de cordierita en una matriu granoblàstica de 
gra fi amb quars, biotita i feldspats. Edat: Carbonífer.

nMm: Alternança de margues noduloses siltites, 
grogues i ocres, amb nivells centimètrics de calcàries 
bioclàstiques, calcarenites bioclàstiques i calcàries mar-
goses. El ciment és de microsparita i micrita. Presència 
abundant de macrofauna i microfauna, amb una as-
sociació important de foraminífers bentònics litorals. 
La potència és de 20 a 50 metres. Ambient costaner 
nerític. Edat: Tortonià superior.

nMca: Conglomerats de color gris amb matriu ar-
gilosa sense cimentar. Els còdols són predominantment 
calcaris, però també n’hi ha de pissarra. Lateralment 
passen a conglomerats amb matriu sorrenca (NMcg). 
Potència màxima de 30 metres. Ambient fluviotorren-
cial. A la depressió de Reus-Valls tenen una potència 
màxima de 40 metres, i cap a l’oest s’intercalen argiles 
vermelles i capes de calcàries lacustres. Edat: Aragonià 
superior - Vallesià.

Qg: Fragments angulosos, estan inclosos en una 
matriu d’argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa els 
materials de peu de mont (esllavissades de pendent 
i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als 
relleus principals i que formen acumulacions impor-
tants. La seva composició litològica depèn de la del 
relleu associat. Els procedents de relleus calcaris es tro-
ben fortament cimentats. Les rieres recents (Qr) s’han 
encaixat en aquests dipòsits. S’atribueixen majoritàri-
ament al Plistocè.

5. el MarC naTural
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Àrea B: peu de mont
Materials (fig. 3):
Qc: Crostes de calitx. La seva litologia i gènesi són 

similars a les que formen el «tricicle» desenvolupat so-
bre els sediments al·luvials de la terrassa Qt3. Poden 
assolir localment potències de fins a 1,5 metres. Se’n 
desconeix l’edat, però podrien correlacionar-se amb 
els del sostre de Qt3 (Plistocè). Al nord-oest de la ciu-
tat de Tarragona aflora un calitx amb concrecions pi-
solítiques molt ben desenvolupades. Té una potència 
màxima d’1,5 metres. Alguns calitxos estan associats 

a la unitat NMc. Poden contenir tant formes pulveru-
lentes i noduloses amb còdols calcaris que han sofert 
corrosió com formes bretxoides amb còdols calcaris 
arrodonits i ocasionalment dissolts. Edat atribuïda: 
Plistocè.

Qvrv2: Conjunt de ventalls al·luvials de la depres-
sió de Reus-Valls constituïts per graves, conglomerats i 
sorres. Les graves són heteromètriques i anguloses, de 
procedència variable, majoritàriament del Paleozoic, i 
en menor proporció, del Mesozoic i el Cenozoic. La 
matriu és llimoargilosa de color gris i vermell. En el 
sector nord s’intercalen abundants crostes carbonata-
des, i generalment en el sostre de la unitat es desenvo-
lupa una crosta calcària de gruix centimètric. Per les 
dades de sondejos, la gruixària és de 2 a 80 metres. 
Edat: Holocè.

Qvrv1: Conjunt de ventalls al·luvials de la depres-
sió de Reus-Valls constituïts per graves i sorres. Les 
graves són anguloses, amb la matriu argilosa i llimosa. 
La procedència dels còdols és variable, però n’hi ha un 
gran percentatge del Paleozoic. El diàmetre dels còdols 
i dels grans disminueix progressivament a mesura que 
ens allunyem dels relleus de procedència. Per les da-
des de sondejos, la gruixària màxima és de 40 metres. 
Edat: Holocè.

nMca: Conglomerats de color gris amb matriu 
argilosa sense cimentar. Els còdols són predominant-
ment, calcaris, però també n’hi ha de pissarra. Late-
ralment passen a conglomerats amb matriu sorrenca 
(NMcg). Potència màxima: 30 metres. Ambient flu-

ÀREA B

ÀREA A

ÀREA C 

Figura 1. Mapa geològic amb 
representació de les tres àrees 
presents en l’ager Tarraconen-
sis. Àrea A: serra de Prades; 
àrea B: peu de mont; àrea C: 
terrasses del riu Francolí. 

Figura 2. Mapa geològic de la serra de Prades. 
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viotorrencial. A la depressió de Reus-Valls tenen una 
potència màxima de 40 metres, i cap a l’oest s’interca-
len argiles vermelles i capes de calcàries lacustres. Edat: 
Aragonià superior - Vallesià.

Àrea C: riu Francolí
Terrasses fluvials. Materials (fig. 4):
Qpa: Conjunt de sediments que formen la plana 

al·luvial i deltaica. El seu sostre sovint es troba molt 
antropitzat i recobert per sòls de conreu i materials 
de rebliment antròpic. Es tracta de materials predo-
minantment sorrencs, si bé localment inclouen nivells 
argilosos amb més o menys matèria orgànica dipositats 
en ambients d’aiguamolls o de maresma, o nivells de 
graves d’origen fluviodeltaic, els quals no estan dife-
renciats a la cartografia. Edat: Holocè.

Qt2: Graves, sorres, llims i argiles. Terrassa fluvial. 
Edat: s’atribueix al Plistocè - Holocè basal.

5.1.2. assentaments

5.1.2.1. Dipòsit transicional. Peu de mont
– Constantí: les gavarres I. Correspon a les parts 

distals dels ventalls al·luvials. Situació geogràfica: carre-
tera N-420 (Reus-Tarragona), polígon de les Gavarres. 

Descripció de la columna: (de base a sostre) alternança 
d’argila i marga:

– 2-2,5 m de tapàs
– 2 m d’argila margosa 
– 2 m de marga 
– 1 m de marga 
– 1 m d’argila 
– 1,5 m d’argila margosa amb molts nòduls de car-

bonat («calitx») (sòl B)
– 0,5 m de sòl (sòl A). 
– Constantí: Vil·la del Mas d’en bosch. Part distal, 

ventalls al·luvials (tou d’argila). Situació geogràfica: 
barranc de la Selva, camps d’avellaners, on es troben 
excavacions per obres. S’hi observa un paquet d’argiles 
indefinit, ja que no es pot apreciar la base de l’estrat 
(fig. 5). 

– Constantí: Mas de Serapi I. Situació geogràfica: 
barranc de la Selva, carretera T 72-11 cap al nord i 
camí GR 7-2. Terreny constituït per abundants con-
glomerats oligomíctics (còdols calcaris) i poligomíc-
tics (sílex, gres de gra fi/mitjà, roques metamòrfiques, 
quars i calcària), en contacte entre ells depenent de la 
zona, amb còdols de diferents mides i arrodonits amb 
direccions establertes en alguna ocasió. Matriu argilosa 
i gresosa. Poca cimentació.

Figura 3. Mapa geològic del peu de mont. Figura 4. Mapa geològic de les terrasses 
del riu Francolí. 

Qvrv2 

Qvrv1

NMca
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Qvrv2: Conjunt de ventalls al·luvials de la depres-
sió de Reus-Valls constituïts per graves, conglomerats 
i sorres.

– Constantí: Mas de Serapi II. Situació geogràfi-
ca: barranc de la Selva, carretera T 72-11 cap al nord. 
Terreny constituït per abundants conglomerats oligo-
míctics (còdols calcaris) i poligomíctics (sílex, gres de 
gra fi/mitjà, roques metamòrfiques, quars i calcària), 
en contacte entre ells depenent de la zona, amb cò-

dols de diferents mides i arrodonits amb direccions 
establertes en alguna ocasió. Matriu argilosa i gre sosa 
(fig. 6).

Qvrv2: Conjunt de ventalls al·luvials de la depres-
sió de Reus-Valls constituïts per graves, conglomerats 
i sorres.

– Constantí: les argiles. Situació geogràfica: al 
costat del poble de Constantí, el jaciment correspon 
a un antic camp de motocròs (fig. 7). Els materials 
corresponen a les parts més distals dels ventalls al-
luvials.

– Constantí: Sant Pol. Situació geogràfica: barranc 
de la Selva, carretera T 72-11 cap al nord i camí GR 
7-2. Ambient transicional: barreja entre un ambient 
continental i un de marí, medi de comunicació entre 
dos ambients totalment diferents. Crostes carbonà-
tiques alternades amb argiles de color vermell i ocre. 
Les formes verticals observades corresponen a biotur-
bació per arrels (fig. 8). Parts més distals dels ventalls 
al·luvials. Edat: Oligocè. 

Columna estratigràfica (fig. 9):
– Intercalacions d’argiles llimoses vermelles i nivells 

de carbonat amb matèria orgànica.
– Els nivells més potents de crosta calcària són els 

que s’observen més fragmentats, mentre que les capes 
més primes són més contínues.

Figura 5. Excavació de 3 m2. Estrat indefinit d’argila. 

Figura 6. Tall SW-NE del mar-
ge d’un camí que envolta el 
Mas de Serapi II (5 metres de 
llargada i potència variable en-
tre 1 i 2 metres). Crosta endu-
rida tapant una terrassa fluvial. 

Figura 7. Terreny treballat antròpicament, amb presència de 
restes ceràmiques. 

Figura 8. Detall a la carretera T 72-11. Crostes carbonàtiques i 
bioturbació per arrels en disposició vertical. 
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5.1.2.2. Dipòsit fluvial
– riudoms: Mas de barenys. Terrassa fluvial. Si-

tuació geogràfica: jaciment situat entre el vessant de la 
muntanya Puigpedrós i la riera de Maspujols. Paisatge 
format per terrasses continentals artificials i terrasses flu-
vials amb alternança de bretxes, conglomerats i lutites (a 
vegades sembla observar-s’hi granoclassificació). Mate- 
rials provinents de ventalls al·luvials que tenen com a 
àrea font el Puigpedrós. Gran grau de subsidència (Plis-
tocè). Terreny amb materials continentals, sòls cons-
tituïts per argila que pot tenir aspecte fangós i còdols 
(0,5-10 cm) de sílex, quars, roques metamòrfiques (pis-
sarres), fragments de roca (2-20 cm) compostos per un 
esquelet de clastos (0,5-5 cm) de granit, pissarra, quars 
blanc i rosat, sílex, gres vermell de gra fi/mitjà i envol-
tats per una matriu argilosa i en algun cas gresosa.

Qg: Fragments angulosos que estan inclosos en 
una matriu d’argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa 
els materials de peu de mont (esllavissades de pendent 
i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als 
relleus principals i que formen acumulacions impor-
tants. La seva composició litològica depèn de la del 
relleu associat. Els procedents de relleus calcaris es tro-
ben fortament cimentats. Les rieres recents (Qr) s’han 
encaixat en aquests dipòsits. S’atribueixen majorità- 
riament al Plistocè.

Columna estratigràfica (fig. 10).
– riudoms: Mas d’en Toda. Terrassa fluvial. Situ-

ació geogràfica: jaciment situat entre el vessant de la 
muntanya Puigpedrós i la riera de Maspujols, entre la 
carretera T-11 i la T-310. Paisatge format per terras-
ses fluvials amb alternança de bretxes, conglomerats, 
lutites i sorres (a vegades sembla observar-s’hi grano-

sh   silt        vf     f     m    c    vc mgs  cgl

0m

3m

Figura 9. Columna estratigràfica del Mas de Serapi. 

classificació). Materials provinents de ventalls al·luvials 
que tenen com a àrea font el Puigpedrós. Gran grau 
de subsidència (Plistocè). Terreny amb materials con-
tinentals, sòls constituïts per sorres de gra fi a groller 
fins a arribar a la mida grava, poca argila amb aspecte 
fangós i còdols (0,5-10 cm) de sílex, quars, roques me-
tamòrfiques (pissarres), fragments de roca (2-20 cm) 
compostos per un esquelet de clastos (0,5-5 cm) de 
granit, pissarra, quars blanc i rosat, sílex, gres vermell 
de gra fi/mitjà i envoltats per una matriu argilosa i en 
algun cas gresosa.

Qg: Fragments angulosos que estan inclosos en 
una matriu d’argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa 
els materials de peu de mont (esllavissades de pendent 
i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als 
relleus principals i que formen acumulacions impor-
tants. La seva composició litològica depèn de la del 
relleu associat. Els procedents de relleus calcaris es tro-
ben fortament cimentats. Les rieres recents (Qr) s’han 
encaixat en aquests dipòsits. S’atribueixen majorità- 
riament al Plistocè.

– riudoms: Mas d’antoni Corts. Terrassa fluvial. 
Situació geogràfica: jaciment situat entre Reus i Riu-
doms. Paisatge format per terrasses continentals arti-
ficials i terrasses fluvials. Amb alternança de bretxes, 
conglomerats i lutites (a vegades sembla observar-s’hi 
granoclassificació). Materials provinents de ventalls al-
luvials que tenen com a àrea font el Puigpedrós. Gran 
grau de subsidència (Plistocè). Terreny amb materials 
continentals, sòls constituïts per argila que pot tenir 
aspecte fangós, i còdols (0,5-10 cm) de sílex, quars, 
roques metamòrfiques (pissarres), fragments de roca 
(2-20 cm) compostos per un esquelet de clastos (0,5-5 

20m

0m
sh sl   vf f  m c vc cg

Figura 10. Columna estratigràfica de dipòsit fluvial. 
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des de sondejos, la gruixària màxima és de 40 metres. 
Edat: Holocè.

Qvrv2: Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió 
de Reus-Valls constituïts per graves, conglomerats i sor-
res. Les graves són heteromètriques i anguloses, de pro-
cedència variable, majoritàriament del Paleozoic, i en 
menor proporció, del Mesozoic i el Cenozoic. La matriu 
és llimoargilosa de color gris i vermell. En el sector nord 
s’intercalen abundants crostes carbonatades, i general-
ment en el sostre de la unitat es desenvolupa una crosta 
calcària de gruix centimètric. Per les dades de sondejos, 
la gruixària és de 2 a 80 metres. Edat: Holocè.

– riudoms: Mas de gomandí. Terrassa fluvial i/o 
transicional. Situació geogràfica: paisatge format per 
terrasses continentals artificials i terrasses fluvials amb 
alternança de bretxes, conglomerats i lutites (a vegades 
sembla observar-s’hi granoclassificació). Materials pro-
vinents de ventalls al·luvials que tenen com a àrea font 
el Puigpedrós. Gran grau de subsidència (Plistocè). 
Terreny amb materials continentals, sòls constituïts 
per argila que pot tenir aspecte fangós i còdols (0,5-40 
cm) de sílex, quars, roques metamòrfiques (pissarres), 
fragments de roca compostos per un esquelet de clastos 
de granit, pissarra, quars blanc i rosat, sílex, gres ver-
mell de gra fi/mitjà i envoltats per una matriu argilosa 
i en algun cas gresosa. Molta barreja i petites taques o 
capetes de carbonat i guix (fig. 11).

– Vila-seca: els Castellots. Ventalls al·luvials i apor-
tacions fluvials. Peu de mont. Situació geogràfica: prop 
de l’autopista E-15. Descripció d’un tall realitzat a l’as-
sentament amb una alçada de 2 m i una longitud de 30 
m. Terreny constituït per abundants conglomerats po-
ligomíctics (sílex, gres de gra fi/mitjà, roques metamòr-
fiques, quars blanc i rosat, calcària, granitoide, còdols 
tous de granit-sauló) i en contacte entre ells depenent 
de la zona, amb còdols de diferents mides i arrodonits 
amb direccions establertes en alguna ocasió. Matriu ar-

cm) de granit, pissarra, quars blanc i rosat, sílex, gres 
vermell de gra fi/mitjà i envoltats per una matriu ar-
gilosa i en algun cas gresosa. La proporció d’argila és 
molt més elevada que en els jaciments anteriors. S’hi 
troben uns forns d’època romana.

Qg: Fragments angulosos que estan inclosos en 
una matriu d’argiles vermelles. Aquesta unitat agrupa 
els materials de peu de mont (esllavissades de pendent 
i fàcies proximals de ventalls al·luvials) recolzats als 
relleus principals i que formen acumulacions impor-
tants. La seva composició litològica depèn de la del 
relleu associat. Els procedents de relleus calcaris es tro-
ben fortament cimentats. Les rieres recents (Qr) s’han 
encaixat en aquests dipòsits. S’atribueixen majoritàri-
ament al Plistocè.

– Constantí: Sant llorenç. Situació geogràfica: 
camp d’oliveres a prop de l’autopista AP-7. Descripció 
de sostre a la base de la terrassa fluvial:

– Crosta més solidificada per una matriu gresosa i 
còdols de calcària, roca metamòrfica, quars i gres.

– Sota la crosta hi ha un estrat més inestable i menys 
consolidat, i com a conseqüència es produeixen forats 
per despreniment del material. Matriu llimosa-gresosa 
amb còdols d’un sol tipus, calcaris.

Terreny constituït per abundants conglomerats oli-
gomíctics (còdols calcaris) i poligomíctics (sílex, gres 
de gra fi/mitjà, roques metamòrfiques, quars i calcària) 
en contacte entre ells depenent de la zona, amb còdols 
de diferents mides i arrodonits amb direccions esta-
blertes en alguna ocasió. Matriu argilosa i gresosa.

Qvrv1: Conjunt de ventalls al·luvials de la depres-
sió de Reus-Valls constituïts per graves i sorres. Les 
graves són anguloses, amb la matriu argilosa i llimosa. 
La procedència dels còdols és variable, però n’hi ha un 
gran percentatge del Paleozoic. El diàmetre dels còdols 
i dels grans disminueix progressivament a mesura que 
ens allunyem dels relleus de procedència. Per les da-

Figura 11. Tall del terreny seguint la via del tren que envolta el Mas de Gomandí. 



161

el MarC naTural

gilosa i gresosa de mida fi/grava. Es troben fragments 
de roca rosats constituïts per matriu de gres de gra fi i 
còdols de quars. Ventalls al·luvials. Aportació fluvial.

Qvrv2: Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió 
de Reus-Valls constituïts per graves, conglomerats i sor-
res. Les graves són heteromètriques i anguloses, de pro-
cedència variable, majoritàriament del Paleozoic, i en 
menor proporció, del Mesozoic i Cenozoic. La matriu 
és llimoargilosa de color gris i vermell. En el sector nord 
s’intercalen abundants crostes carbonatades, i general-
ment en el sostre de la unitat es desenvolupa una crosta 
calcària de gruix centimètric. Per les dades de sondejos, 
la gruixària és de 2 a 80 metres. Edat: Holocè.

5.1.2.3. Aflorament de materials del Serraval·lià
– Tarragona: Els Mongons II. Situació geogràfica: 

polígon industrial Riu Clar (subestació elèctrica). Ma-

terials: carbonàtics i fauna marina (ostreids, bivalves, 
coralls i equinoderms). Ambient marí: transgressió, 
entrada del mar a continent. Edat: Miocè. 

Columna estratigràfica 1 (fig. 12): 1,60 m de 
po tència. Part superior: calcària farcida de fòssils 
marins (coralls, ostreids, pectens i bioturbació abun-
dant). Aspecte fragmentat i cimentat amb la part 
inferior. El contacte entre les dues parts és continu 
i erosiu. Part inferior: calcarenita amb estratificació 
en creuada.

Columna 2 i tall geològic (fig. 13): 8,1 m de potèn-
cia. S’hi diferencien tres trams. Tram superior: crosta 
calcària (o làmina de recobriment) de 50 cm, aproxi-
madament. Tram mitjà: de calcària amb contingut fos-
silífer marí. Els fòssils els trobem sencers o bé trencats. 
Principi de còdols incorporats. Tram inferior: calcare-
nita que mostra estratificació encreuada.

Figura 12. Columna estrati-
gràfica 1 del polígon Riu Clar. 
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Descripció general del jaciment: Miocè.
Calcarenita amb elevat contingut fòssil marí (bival-

ves, ostreids, pectens i marques de bioturbació). Clos-
ques molt trencades a la part superior (fig. 14). A la 
part inferior de l’últim estrat: calcilitita amb matriu 
calcilutita, amb estratificació encreuada (fig. 15).

S’hi observa una disminució en potència de la 
crosta calcària (15 cm). Per sobre trobem un sòl qua-
ternari (argila) i lateralment observem la seva desa-
parició. Per sota canvia en vertical progressivament 
a margues (fig. 16). En canvi, lateralment hi ha una 
superposició de les capes més margoses i es comencen 
a observar capes microconglomeràtiques oligomícti-
ques, amb còdols de predomini calcari de mida 0,5-2 
cm, amb alternança amb llims i còdols més petits als 
anteriors.

Figura 13. Columna estratigrà-
fica 2 del polígon Riu Clar. 

Figura 14. Calcarenita amb elevat contingut fòssil marí (bivalves, ostreids, pectínids i marques de bioturbació). Closques molt tren-
cades a la part superior. 

Figura 15. A la part inferior de l’últim estrat, calcilitita amb 
matriu calcilutita amb estratificació encreuada. 
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5.2. Evolució del paisatge vegetal al Camp 
de Tarragona: estudi pol·línic de la 
seqüència sedimentològica procedent 
de l’aiguamoll de la Sèquia Major 
(la Pineda, Vila-seca)

Santiago Riera, Yannick Miras,  
Santiago Giralt i Gabriel Servera

Introducció

Amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de la vegeta-
ció al Camp de Tarragona, i en especial determinar 
els canvis paisatgístics ocorreguts entre el món ibèric 
i l’actualitat, període d’estudi principal del Projecte 
Ager Tarraconensis, es procedí a la realització d’un 
diagrama pol·línic d’una seqüència sedimentària ex-
treta d’una zona humida d’aquesta regió. Els aigua-
molls actualment actius al Camp de Tarragona són 
escassos, si bé les dades històriques es refereixen a 
l’existència de diverses llacunes litorals a l’entorn del 
cap de Salou, i entre aquest i la desembocadura del 
riu Francolí, localitzats a Barenys (estany de Sargo-
lí), Salou (Prat d’en Carbó i l’Estany) i la Pineda (el 
Gatellar, estany de la Pineda, Clot del Lledoner i Vi-
laró) (Domingo i Ferré 1991; Farriol, Jansà i Morell 
1988). L’aiguamoll de la Sèquia Major, localitzat al 
sector litoral de la Pineda de Vila-seca, constitueix 
en l’actualitat la principal zona humida del Camp de 
Tarragona. La llacuna litoral de la Pineda és citada en 
una adjudicació de l’any 1194, posteriorment dona-
da al monestir de Poblet l’any 1202 (Morell 1998), 
i està representada en diversos documents cartogrà-
fics de primera meitat del s. xix i inicis del s. xx, on 
apareix citada com a «estany de Montoliu» (Dufour 
1838; Alabern i Mabon 1853; Coello i Madoz 1858; 
IGE 1914) (fig. 1).

Aquesta zona humida està actualment inclosa en el 
Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Catalunya, de-
nominada la Sèquia Major. L’any 2007, la zona inun-
dada es reduïa a una petita superfície situada al sec-
tor de la Tanca, i l’antic aiguamoll estava àmpliament 
colonitzat per Phragmites sp. i Typha sp. (Domingo i 
Ferré 1991).
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Material i mètodes

L’extracció de la columna sedimentològica es rea-
litzà l’agost del 2007 en un punt proper a l’estanyol 
de la Tanca, situat a l’interior de l’espai PEIN de la 
Sèquia Major, en terrenys de Port Aventura (fig. 2). 
El punt de sondatge es localitza a 1,5 m sobre el ni-
vell del mar i presenta les següents coordenades geo-
gràfiques: UTM E 346.840,6- N 4.549.799,9 (ICC, 
Plànol Topogràfic 1:5.000). El mostreig de sediments 
es realitzà amb una sonda manual russa d’extracció 
de sediments inalterats en trams continus de 50 cm 
(fig. 3). En el sondatge, s’assolí una fondària màxima 
de 277 cm. Posteriorment, es procedí a la descripció 
dels sediments i a l’extracció de dues sèries de mos-
tres, una primera destinada a l’estudi pol·línic, i una 
segona, per a l’obtenció de datacions radiomètriques 
mitjançant C-14. L’estudi pol·línic s’ha realitzat cada 
10 cm, augmentant la resolució a intervals de 5 cm 
en el tram de registre comprès entre el món ibèric 

i el medieval, per tal com aquests períodes històrics 
constitueixen l’objectiu central del Projecte Ager Tar-
raconensis.

Les mostres destinades a l’anàlisi pol·línica foren 
tractades seguint procediments analítics estàndard 
en palinologia (Faegri i Iversen 1989), consistents 
en: HCl 35 %, filtratge amb malla de 200 μm, HF 
43 %, HCl 35 % a 80 ºC i KOH 10 % a 80 ºC. El 
romanent fou muntat en glicerina, i les identificacions 
pol·líniques foren realitzades a x400 i x630 augments 
en microscopi òptic. Les identificacions pol·líniques 
segueixen els criteris de claus i atles pol·línics (Ander-
sen 1979; Planchais 1962; Faegri i Iversen 1989; Reille 
1992-1998; Punt et al. 1976-2009; Valdés, Diez i Fer-
nández 1987). S’ha establert en 300 el nombre mínim 
de grans de pòl·lens no locals comptats en cada una de 
les mostres. Els valors percentuals han estat calculats a 
partir d’una suma base pol·línica de la qual s’han exclòs 
els següents taxons locals: Cyperaceae, Chenopodiace-
ae, Typha-Sparganium t., Typha angustifolia t., Ruppia 

1837

b) 1853a) 1838

d) 1914c) 1858

1837

b) 1853a) 1838

d) 1914c) 1858

Figura 1. Representació de l’estany de la Pineda de Vila-seca en la cartografia del s. xix i inicis del s. xx: a) Dufour 1838, b) Alabern i 
Mabon 1853, c) Coello i Madoz 1858, i d) IGE 1914. Extrets de la Cartoteca Digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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maritima i Potamogeton. El diagrama pol·línic ha estat 
construït amb el programa C2 (Juggins 1991).

La determinació de taxons apophyes, també anome-
nats indicadors antròpics secundaris, s’ha basat en els 
estudis i síntesis realitzats per K. E. Behre (1981), S. 
Riera (1995), C. Brun (2007) i A. Ejarque (2010).

Els dos trams del registre compresos entre la su-
perfície i els 45 cm i entre els 240 i 277 cm de fon-
dària, respectivament, han resultat estèrils en material 
esporopol·línic, per la qual cosa han estat exclosos del 
diagrama pol·línic. En els 195 cm de sediments fèrtils, 
s’han estudiat un total de 28 mostres sedimentàries.

Amb l’objectiu d’elaborar un model cronològic 
fondària/edat sòlid per a la seqüència, s’han realitzat sis 
datacions radiocarbòniques C-14 sobre restes vegetals 
llenyoses i fragments de carbons (fig. 4). Les partícules 
analitzades foren seleccionades mitjançant lupa bino-
cular a x80 augments després d’haver dispersat la mos-
tra en HCl 35 %, haver-la rentat amb aigua destil·lada 
i haver-la filtrat amb una malla de 200 μm. Les data-
cions han estat calibrades amb el programa Calib 6.0 
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Figura 3. Vista del capçal de la sonda «russa» que conté sedi-
ments procedents del sondatge.

Figura 2. Localització del sondatge de la Sèquia Major. Ortofomapa 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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(Reimer et al. 2009), i el model cronològic es constru-
eix a partir de l’extrapolació lineal d’edats entre dues 
datacions consecutives. La taxa de sedimentació entre 
les datacions C-14 situades a 160 i 195 cm de fondària 
ha estat utilitzada per establir el model cronològic fins 
a la base del registre, a 277 cm (fig. 5).

Les seqüències pol·líniques realitzades a partir de se-
diments naturals no són abundants al litoral sud català 
en comparació amb la costa central barcelonina, on es 
disposa d’un volum més elevat de dades i on s’ha realit-
zat ja una síntesi de l’evolució paisatgística dels darrers 
3.000 anys (Riera 1995; Palet i Riera 1997; 2009; Riera 
i Palet 2008). Així, la seqüència de la Sèquia Major que 
es presenta serà comparada amb els diagrames pol·línics 
més propers a l’àrea d’estudi, realitzats a la Marmorta 
de Cubelles (Riera 1995; Riera 2003; Riera i Esteban 
1997) i Amposta –seqüència de la qual ha estat publi-
cada una selecció de taxons– (Follieri et al. 2000; Riera 
2005); ambdós registres disposen de models cronolò-

gics suficientment fiables, i les datacions C-14 han estat 
novament calibrades amb el programa Calib 6.0 (Rei-
mer et al. 2009). El diagrama de Creixell, el més proper 
al Camp de Tarragona, presenta un control cronològic 
més imprecís, especialment per al tram des del període 
ibèric fins a l’actualitat (Burjachs i Schulte 2003).

resultats

El sediment de la seqüència de la Sèquia Major està 
format per argiles i llims orgànics de color marró gri-
senc amb presència de macrorestes vegetals, bivalves i 
gasteròpodes. Puntualment, són presents passades cen-
timètriques de sorra grollera, com s’observa a 20 cm de 
fondària (fig. 6).

En el diagrama percentual han estat identificades 
sis zones pol·líniques:

La zona 1, entre 240 i 170 cm de fondària (de 5000 
a 1800 cal aC), es caracteritza per un elevat recobri-

Codi Laboratori cm fondària
Edat C14 

(anys) +/- Material analitzat Edat Cal BC/AD +/-
Poz-23299 58 75 30 Restes vegetals 1800 120
Beta-256408 64 Modern Carbó/fusta 1900
Beta-256409 98 970 40 Carbó/fusta 1085 50
Poz-23298 127 2125 30 Restes vegetals -125 75
Poz-23297 160 3080 30 Fusta -1355 65
Beta-256410 195 4360 40 Carbó/fusta -2968 68
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Figura 4. Resultats de les datacions absolutes de C-14 i model cronològic elaborat per a la seqüència de la Sèquia Major basada en el 
calibratge de les datacions amb el programa Calib 6.0.
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ment forestal amb valors d’AP que assoleixen el 80 %, 
amb un predomini de Quercus ilex t., Pinus i Quercus 
caducifoli t. Destaca l’elevada presència de llentiscle 
(Pistacia) i bruc (Erica). D’altra banda, es constata 
la presència de taxons arboris i arbustius localitzats 
als frescals (obagues) i/o fons de vall, com l’avellaner 
(Corylus avellana), el vern (Alnus), el bedoll (Betula) i el 
freixe (Fraxinus), així com tímids valors d’avet (Abies).  
Entre els taxons herbacis, cal subratllar la presència 
contínua de Poaceae, Artemisia i Chenopodiaceae, així 
com presències més puntuals d’Asteroideae, Plantago 
total i Rumex sp.

La zona 2, entre 170 i 140 cm de fondària (de 1800 
a 600 cal aC), presenta els màxims valors de pol·len ar-
bori (AP = 80 %), amb un desenvolupament successiu 
de Quercus ilex t. i Pinus, però amb un lleuger descens 
de Quercus caducifoli t. Els arbres que configuren el 
bosc de ribera creixen, principalment Alnus i Fraxinus. 
S’hi aprecia, a més, un lleuger augment de Genista-
Ulex t. i d’Olea. Entre els taxons herbacis, cal destacar 
l’increment d’Apiaceae, Brassicaceae, Fabaceae i la pre-
sència més puntual de Plantago lanceolata t. i Papaver 
t. Entre els taxons locals, Chenopodiaceae i Ruppia 
maritima creixen.

La zona 3, entre 140 i 110 cm de fondària (de 600 
cal aC a 600 cal dC), és un període de reducció del 
pol·len arbori (AP), amb un moment inicial de da-
vallada dels Quercus Total i de Pinus, seguit per un 
segon moment de recuperació dels primers. Pinus as-
soleix els seus mínims valors al final d’aquesta zona. 
Paral·lelament, es produeix una reducció del llentiscle 
(Pistacia) i un lleuger increment dels brucs (Erica t.). 
Alguns arbres de ribera, com Betula i Fraxinus, desapa-
reixen, mentre que d’altres (Corylus avellana i Alnus) 
es mantenen presents. Cal subratllar la presència més 
alta del faig (Fagus), paral·lelament a la pràctica des- 
aparició dels avets (Abies). S’hi enregistra també un 
tímid augment d’Olea, una presència puntual de la 
noguera (Juglans regia), així com pics de vinya (Vitis) 
i Cerealia t. en el límit superior de la fase. La zona 
es caracteritza per un increment de taxons herbacis, 
principalment Poaceae i Artemisia, però també d’altres 
taxons apophytes com Brassicaceae o Plantago lanceola-
ta t. Cal destacar la presència més elevada d’Helianthe-
mum. Tanmateix, altres taxons herbacis com Papaver 
t., Lamium t. o Fabaceae davallen. Entre els taxons 
locals, Chenopodiaceae i Ruppia maritima decreixen i 
Cyperaceae creix.
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Argiles massives gris foscs
amb matèria orgànica

Sorres grolleres marró clar

Argiles massives verd fosc
Argiles llimoses marró fosc amb
gasteròpodes i bivalves
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Nivellets de gasteròpodes
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Sorres marrons mitges amb presència de còdols

Figura 5. Imatge del sediment i descripció litològica de la seqüència de la Sèquia Major. 
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La zona 4, entre 110 i 95 cm de fondària (de 600 
a 1050 cal dC), correspon a una fase de desforestació 
amb una reducció dels valors de pol·len arbori (AP) 
fins al 40 %. Entre aquests, Pinus continua amb valors 
molt reduïts, mentre que els percentatges de Quercus 
ilex t. i Quercus caducifoli t. decauen. Paral·lelament, 
altres taxons com Pistacia així com arbres de ribera i de 
sectors més humits davallen (Corylus avellana, Alnus, 
Fraxinus i Fagus). La zona es caracteritza per un lleuger 
increment de taxons conreats, com Olea i Cerealia t. 
Els taxons herbacis s’incrementen, en especial Poaceae, 
Cichoroideae, Asteroideae i Brassicaceae, si bé Artemi-
sia davalla. Cal destacar la presència d’alguns taxons 
apophytes com Plantago lanceolata t., Polygonum avicu-
lare t., Rubiaceae i Thalictrum. Entre els taxons locals, 
Cyperaceae es redueix.

La zona 5, entre 95 i 73 cm de fondària (de 1050 
a 1600 cal dC), es caracteritza principalment per una 
recuperació dels valors percentuals de Pinus, així com 
de Pistacia i dels taxons arbustius (Juniperus, Erica t. i 
Cistus). Els taxons conreats també davallen, si bé s’en-
registra la presència de vinya i Cerealia t. a inicis de la 
zona. D’altra banda, la majoria de taxons herbacis es re-
dueixen, a excepció de Plantago total i Papaver t. Entre 
els taxons locals, és significatiu el fort increment de Che-
nopodiaceae, així com la presència de Ruppia maritima.

La zona 6, la darrera, entre 73 i 45 cm de fondària 
(entre 1600 i 1900 cal dC), enregistra una fase de forta 
reducció de tots els taxons arboris (AP assoleix valors 
entre el 10 i el 20 %) i arbustius, així com una expan-
sió dels conreus (Olea, Vitis, Castanea sativa, Cannabis 
t. i Fagopyrum esculentum). Els taxons herbacis crei-
xen, especialment Poaceae però també Cichoroideae, 
Asteroideae i Apiaceae. Especialment significatiu és 
l’increment d’apophytes (Plantago lanceolata t., Planta-
go total, Centaurea solstitialis t., Polygonum aviculare t., 
Thalictrum, Euphorbia). En el grup dels taxons locals, 
cal destacar la reducció de Chenopodiaceae i l’incre-
ment de Cyperaceae, Potamogeton, Typha-Sparganium 
i Typha angustifolia t.

discussió

La seqüència pol·línica obtinguda del tram fèrtil 
del registre sedimentari procedent de l’antic aiguamoll 
de la Sèquia Major (la Pineda, Vila-seca) cobreix un 
lapse temporal entre 5000 cal aC i aproximadament 
l’any 1850 cal dC. 

Amb anterioritat als primers indicis d’activitat hu-
mana en aquest sector litoral de la plana, enregistrats a 
inicis de l’edat del bronze, l’àrea es caracteritzava per una 
alta taxa de recobriment forestal. Aquestes formacions  
forestals naturals estaven formades per taxons d’un 
marcat caràcter mediterrani on predominen els alzinars 
amb presència de llentiscles, brucs i pinedes. Tanma-
teix, a l’àrea són presents arbres de caràcter més humit, 

com roures i avellaners, així com petits nuclis de boscos 
de ribera formats per verns, freixes, oms i bedolls. Cal 
destacar que els avets podrien créixer en els sectors més 
elevats de les serralades litorals i prelitorals.

Els valors pol·línics en què es presenten a la Sèquia 
Major aquests taxons arboris són similars als docu-
mentats, per exemple, en sectors litorals del Penedès 
(seqüències pol·líniques de Creixell i Cubelles) (Bur-
jachs i Schulte 2003; Riera 1995; 2003; Riera i Este-
ban 1997), amb la diferència que en els diagrames del 
Camp de Tarragona i àrees pròximes (registres de la 
Sèquia Major i Creixell) els valors de brucs (Erica t.) 
són netament superiors (Riera, Estévez i Nadal 2007).

Al llarg d’aquesta fase, els diagrames de Cubelles 
i la Sèquia Major enregistren un episodi similar d’ex-
tensió del llentiscle paral·lel a la reducció dels Quercus, 
amb una cronologia entre 3000 i 2700 cal aC.

Els possibles indicadors d’una acció antròpica són 
escassos al llarg del període neolític, amb anterioritat a 
l’edat del bronze. A Cubelles un breu episodi d’extensió 
d’arbusts (Erica t. i Buxus) es documenta vers el 2250 
cal aC, paral·lelament a la presència de vinya, un taxó 
que també és present a la seqüència de la Sèquia Major 
amb cronologies similars. Tot i que aquesta extensió 
dels arbusts a Cubelles podria estar posant de manifest 
un moment de pertorbació forestal, els taxons apophy-
tes no experimenten un augment significatiu.

Entre 1800 i 1600 cal aC, a la seqüència de la Sè-
quia Major s’observa una presència més important, 
encara que sempre escassa, de taxons apophytes que 
semblen evidenciar els primers impactes humans a la 
plana tarragonina (Plantago lanceolata t., Plantago to-
tal, Brassicaceae, Urtica, Lamium t.). Aquests possibles 
impactes pogueren tenir alguna repercussió sobre la 
roureda i la pineda, si bé en aquest moment s’hi apre-
cia una extensió de Quercus ilex t.

Vers el 1000 cal aC, l’increment de Chenopodi-
aceae a les seqüències de Cubelles, la Sèquia Major 
i Amposta evidencia un procés de salinització de les 
zones humides litorals que podria explicar-se per una 
superior penetració d’aigua salina, bé conseqüència 
d’una menor arribada d’aigua dolça (període de més 
sequera), bé d’un ascens del nivell marí. Aquest pro-
cés podria també explicar les primeres observacions 
de tamarius (Tamarix), un arbre que creix sobre sòls 
salinitzats.

A partir de l’any 600 cal aC, els símptomes d’una 
activitat humana es fan més rellevants al diagrama de 
la Sèquia Major. En primer lloc, es produeix una re-
ducció de les masses forestals que evidencia un procés 
de desforestació que afecta principalment les pinedes 
i formacions de llentiscle, però també els alzinars i el 
bosc de ribera. Aquesta obertura afavorí l’extensió de 
formacions arbustives com ara brucs (Erica t.), càdecs/
ginebrons (Juniperus sp.) i genistees (Genista-Ulex t.). 
Es posa a més de manifest un primer moment d’ac-
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tivitat agrícola cerealícola vers el 600 cal aC, si bé 
posteriorment els indicis agrícoles es dilueixen men-
tre s’incrementen els valors de gramínies i de taxons 
indicadors de medis pertorbats (Plantago lanceolata t., 
Plantago total), contemporàniament a un període de 
més desforestació entre ca. 600 i 200 cal aC. Aquesta 
fase d’obertura del medi es caracteritza per l’extensió, 
probablement per la plana litoral, d’Artemisia, un fe-
nomen que ha estat documentat amb cronologies simi-
lars al llarg del litoral, des de Cubelles fins a Amposta. 
Els valors de 20 % de pol·len d’Artemisia a la reduïda 
llacuna litoral de Darró durant el s. iv aC apunten que 
aquestes formacions vegetals s’estengueren principal-
ment als sectors més costaners (Riera 2003).

Aquesta fase de desforestació durant la primera 
part de l’edat del ferro ha estat també documentada, si 
bé amb cronologies lleugerament més antigues, tant a 
Cubelles (ca. 800 cal aC) com a Amposta (ca. 1000 cal 
aC). Tanmateix, al Penedès litoral, els valors de conreus 
són més elevats, amb més presència d’olivera, vinya, 
cànem i cereals entre el 500 i el 150 cal aC, mentre que 
a Amposta el creixement de Plantago podria apuntar 
cap a un paper més destacat de la ramaderia al delta de 
l’Ebre (Follieri et al. 2000; Riera 2005).

Estudis paleoambientals realitzats en una sitja de la 
Selva del Camp suggereixen un paisatge obert amb ex-
tensió de formacions arbustives, principalment brucs, 
en alguns sectors interiors, en el peu de mont de les 
elevacions litorals, durant l’Iberisme ple (s. iv - inicis 
del s. iii aC), i s’ha documentat, a més, la presència 
de grans de pol·len de Cerealia t. (Allué et al. 2007). 
Aquests indicis d’obertura forestal són coincidents 
amb la primera fase de desforestació, extensió de brucs 
i presència de cereals observada a la seqüència de la Sè-
quia Major. Es pot apuntar, doncs, a la formació d’es-
pais aclarits localitzats principalment a les proximitats 
dels nuclis d’hàbitat. Tanmateix, l’impacte humà tam-
bé afectà sectors més litorals del Camp de Tarragona, 
segons evidencien la reducció de pinedes i l’extensió 
d’artemísies. 

En aquest sentit, les dades pol·líniques obtingudes 
en la seqüència natural de Cubelles i del nivell lacunar 
immediat al jaciment ibèric de Darró (Vilanova i la 
Geltrú) refermen la transformació de les àrees costa-
neres. Així, tot i que el diagrama de Cubelles mostra 
una fase de desforestació –que s’inicia vers el 800 cal 
aC– en què els valors de pol·len arbori davallen fins al 
60 %, els percentatges d’AP són tan sols del 20 % a la 
llacuna localitzada a l’hàbitat de Darró. Aquestes dades 
confirmen que l’àrea litoral aclarida se centraria princi-
palment al voltant dels jaciments (Riera 2003). A més, 
els alts valors pol·línics d’Olea (11 %), Vitis (4 %) i 
Cerealia t. (10 %) enregistrats a la llacuna de Darró 
indiquen que les àrees de conreu estaven localitzades 
al voltant dels nuclis d’hàbitat, ja que aquests conreus, 
tot i ser presents, aporten valors inferiors a la seqüència 

natural de Cubelles (Riera 2003). Cal afegir que diver-
sos jaciments ibèrics del litoral, com el mateix Darró 
o Alorda Park (Calafell), han posat de manifest la pre-
sència de llavors de raïm domesticat entre els s. vi i iv 
aC (Buxó 1995; 1997; Riera 2003).

Tant a Cubelles com a la Sèquia Major, l’expansió 
de Cyperaceae i la reducció de Chenopodiaceae evi-
dencien una reducció de la salinitat als aiguamolls lito-
rals que afavorí l’extensió de plantes higròfites d’aigües 
menys salobres com ciperàcies i gramínies. Aquesta 
fase s’estén en ambdues seqüències entre els s. vi cal 
aC i vi cal dC, si bé la més elevada resolució analítica 
de la seqüència de Cubelles permet detectar un episodi 
d’aigües més salobres vers el s. ii cal dC.

Amb posterioritat al període ibèric, l’alzinar i la rou-
reda es regeneren en ambdós diagrames entre el s. ii cal 
aC i el s. vi cal dC, és a dir, durant el període romà i 
tardoromà. També és un fet coincident dels diagrames 
de Cubelles i la Sèquia Major que la pineda segueix en 
un procés de progressiu retrocés, assolint la seva menor 
extensió en el s. vi dC, fet que podria evidenciar que, 
a l’època romana, l’activitat humana se centra en els 
sectors més litorals, on s’estenien les pinedes i on ara 
l’obertura forestal afavoreix la colonització de comuni-
tats herbàcies d’Artemisia. En els sectors interiors, l’im-
pacte humà s’alleugereix, afavorint, com s’ha assenyalat, 
la recuperació d’alzinars i rouredes. Un procés similar 
es documenta al litoral penedesenc (Riera 2003).

Tot i l’obertura de sectors litorals, els indicis d’una 
activitat agrícola són escassos durant aquesta fase ro-
mana i tardoromana. Al diagrama de la Sèquia Major 
s’aprecia un lleuger increment d’olivera que mai asso-
leix valors destacables, així com una presència puntual 
de la noguera. Els reduïts percentatges d’olivera enre-
gistrats al Camp de Tarragona, un taxó que en les seves 
varietats actuals es caracteritza per una alta producció 
pol·línica (Orlandi, Romano i Fornaciari 2005), sem-
blen indicar que les possibles plantacions estaven força 
restringides a l’espai.

D’altra banda, a la seqüència de Cubelles també 
s’aprecia una reducció dels conreus (vinya, cereals, 
cànem, castanyer) durant aquest període. En aquesta 
seqüència, l’olivera enregistra un reduït pic en el s. ii 
cal dC, mentre que a inicis del s. iv cal dC es docu-
menta una presència de vinya. A més, els baixos valors 
de taxons d’apophytes en ambdues seqüències no sem-
blen suggerir una activitat ramadera destacable. La se-
qüència d’Amposta mostra una situació lleugerament 
diferent, ja que aquí la pineda es regenera durant el 
període romà paral·lelament a una desintensificació de 
les activitats agropecuàries, si bé posteriorment, vers 
el s. iii cal dC, la transformació humana de l’entorn 
s’intensifica i apareixen noves proves d’una possible ac-
tivitat ramadera (Riera 2005).

A partir del s. vii cal dC, la Sèquia Major mostra 
que els alzinars, les rouredes, els llentiscles i els bos-
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cos de ribera es veuen ara afectats per un procés ampli 
d’obertura, mentre que les pinedes són ara pràctica-
ment inexistents als sectors litorals. S’evidencia així que 
les desforestacions, que havien estat en l’època romana 
més restringides als sectors litorals, s’estenen progressi-
vament per la plana interior i pels peus de mont de les 
serralades litorals. Desforestacions de característiques 
i cronologia similars han estat també documentades 
a Cubelles, on les pinedes pràcticament desapareixen 
dels sectors litorals al s. viii cal dC, paral·lelament a la 
reducció d’alzines, roures, llentiscles i avellaners (Ri-
era 1995; 2003). A la seqüència d’Amposta, la dava-
llada del pinar ha estat datada a finals del s. viii cal 
dC (Follieri et al. 2000). Per tant, podem afirmar que 
la reducció de masses forestals en el litoral sud fou un 
fenomen força ampli (Riera 2005), i ha estat també 
documentat a la plana barcelonina (Riera 1995; Palet 
i Riera 1997; 2009; Riera i Palet 2008). Paral·lelament 
a aquest procés d’obertura, els diagrames de la Sèquia 
Major i Amposta evidencien una reducció de les for-
macions d’artemísia.

Respecte als usos del sòl que pogueren contribuir a 
aquesta obertura del medi, els diagrames de la Sèquia 
Major i Amposta evidencien una fase de relatiu crei-
xement agrícola, amb extensió dels conreus d’olivera 
i cereals, si bé, a Amposta, entre els s. vi i viii cal dC, 
sembla que la ramaderia pogué jugar un paper destacat. 
Cubelles mostra una tendència lleugerament diferent, 
ja que aquí la reducció dels conreus i el creixement de 
taxons apophytes poden associar-se a un predomini de 
les activitats ramaderes.

A la Sèquia Major, el període medieval, entre el s. 
x i meitat del s. xvi cal dC, és un període de regene-
ració de les pinedes i d’estabilitat d’alzinars i rouredes, 
fet que podria indicar una menor pressió humana en 
els sectors més litorals que no comportà, però, una 
intensificació dels sectors interiors de la plana. Tot i 
això, l’augment de taxons arbustius com càdec/gine-
bró, bruc i estepa posa de manifest un cert grau de 
pertorbació forestal. El període significa un desenvo-
lupament limitat de la cerealicultura, així com l’inici 
de l’arrencada del conreu de cànem, mentre que altres 
conreus, com l’olivera, davallen. La retracció de les ac-
tivitats agropecuàries en sectors litorals es fa evident en 
la davallada de la majoria de taxons apophytes.

Al litoral penedesenc (diagrama de Cubelles) la 
regeneració de les pinedes es produeix amb una cro-
nologia similar a la del diagrama de la Sèquia Ma-
jor. Tanmateix, a Cubelles, ja en el s. xi cal dC s’està 
produint la desforestació d’alzines i roures, cosa que 
posa de manifest una activitat humana intensa en els 
peus de mont i vessants litorals de les serralades. Paral-
lelament, les activitats humanes són també més desta-
cades a l’àrea de Cubelles, on es produí un desenvolu-
pament agrícola amb expansió de l’olivera, el cànem 
i els cereals a partir del s. xii cal dC, i posteriorment, 

ja en el s. xv cal dC, també de la vinya. Les activitats 
pecuàries són també presents en aquestes zones humi-
des del litoral penedesenc, com indica el creixement de 
taxons apophytes.

En la seqüència de la Sèquia Major, el fort crei-
xement de Chenopodiaceae, en època medieval, pro-
bablement resultat de l’extensió de salicornars, indica 
una fase de salinització de la llacuna. Cal, però, tenir 
en compte una possible explotació de la salicòrnia per 
a l’obtenció de sosa destinada a la producció de vidre 
i sabons. En aquest sentit, al s. xiv està documenta-
da l’entrada d’aquest producte al port de Barcelona, 
procedent de les comarques tarragonines (Carrère 
1977). La documentació escrita ha demostrat que el 
delta de l’Ebre fou un important centre productor de 
sosa (Franquet 1995), però també altres sectors litorals 
tarragonins i barcelonins com la Pineda o el delta del 
Llobregat foren zones d’explotació dels salicornars per 
a sosa (Carrère 1977).

A partir de ca. 1600 cal dC, el Camp de Tarragona 
pateix una transformació profunda del paisatge, resul-
tat d’un extens procés de desforestació que afecta tant 
pinedes com alzinars i rouredes, i que configura un es-
pai litoral ara ja globalment desforestat. Aquest procés 
de transformació es correspon amb la configuració d’un 
espai eminentment agrícola, amb l’extensió de conreus 
arboris com l’olivera, la vinya i el castanyer i d’altres 
possibles conreus irrigats com el cànem. En aquest mo-
ment, l’aigua de la llacuna esdevé menys salobre, cosa 
que permet l’extensió de comunitats hidro-/higròfiles 
al voltant de l’aiguamoll de la Sèquia Major (Cypera-
ceae, Typha). És en aquest període, concretament l’any 
1637, en què es tenen notícies de la construcció de la 
Sèquia Major (Farriol, Jansà i Morell 1988).
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5.3. Estudi arqueobotànic d’una sitja del 
segle iv aC a la plaça de Sant Andreu 
(la Selva del Camp, Tarragona)

Ethel Allué, Andreu Ollé, Pedro Otiña, 
Josep Vallverdú i Josep Maria Vergès

5.3.1. Introducció

Els estudis bioarqueològics sobre períodes proto-
històrics aporten dades significatives lligades a aspec-
tes relatius tant a la transformació del paisatge com a 
qüestions econòmiques i culturals, que es poden posar 
en relació amb els coneixements obtinguts a través del 
registre arqueològic (Mata et al. 2007; Buxó i Piqué 

2008; Pons i Garcia 2008; Valenzuela 2008). En aquest 
sentit, al NE peninsular existeixen diverses contribu- 
cions des de les diferents disciplines arqueobotàniques 
(i.e. Ros 1992; 1998; Riera i Esteban 1994; Burjachs 
et al. 2000; Alonso et al. 2002; Piqué 2002; Buxó i 
Piqué 2008; Euba 2009).

L’objectiu d’aquest treball és presentar les dades 
obtingudes de l’estudi palinològic i antracològic d’una 
sitja ibèrica i emmarcar-les en el seu context regional. 
L’aplicació de més d’una disciplina bioarqueològica 
aporta dades de diferent categoria que amplien els 
coneixements concrets sobre el medi i les relacions 
dels humans amb aquest. En aquest sentit, per rea-
litzar l’estudi de la sitja de la plaça de Sant Andreu de 
la Selva del Camp (Tarragona) vam tenir l’oportuni-
tat de dur a terme un estudi complementari sobre la 
base del registre antracològic i palinològic, que, junt 
amb les dades aportades per les restes de la cultura 
material, ens proporciona un ampli coneixement de la 
pròpia estructura, tot i ser una estructura aïllada. La 
palinologia ens ofereix una imatge de la vegetació lo-
cal i regional, enregistrant tant espècies llenyoses com 
herbàcies. A més, els pòl·lens arriben als jaciments de 
forma natural, és a dir, no hi ha una selecció antròpica 
directa que determini el registre. En canvi, a través de 
l’antracologia obtenim un espectre vegetal més reduït, 
ja que només tenim espècies llenyoses (d’arbres i ar-
bustos) i les acumulacions són producte de l’aportació 
dels humans. La complementarietat entre ambdues 
disciplines es fa de vegades imprescindible per tal de 
comprendre millor els canvis que s’han produït en la 
vegetació i en les diferents formes d’explotació dels re-
cursos vegetals.

El fet que es tracti d’una sitja fa que tant les pro-
blemàtiques que puguem plantejar com les interpre-
tacions dels resultats obtinguts estiguin limitats pel 
mateix procés tafonòmic que caracteritza la formació 
d’aquest tipus d’estructures. Normalment es tracta de 
rebliments posteriors al període d’ús de l’estructura. 
Així mateix, s’ha de considerar que el mateix rebliment 
pot acumular restes provinents de diferents orígens.

5.3.2. la sitja de la plaça de Sant andreu

El terme de la Selva del Camp es troba situat a la 
banda nord-oriental de la comarca del Baix Camp, 
en el contacte entre la plana del Camp de Tarragona 
i els primers contraforts del massís de Prades. Geolò-
gicament, el terme municipal de la Selva es divideix 
en dues grans zones: al sector nord-oest apareixen els 
afloraments de materials paleozoics (Carbonífer), i a la 
plana del SE, per sota la corba de nivell dels 300 me-
tres, trobem les bajadas quaternàries de conglomerats 
fetes pels torrents i cursos fluvials, com la riera de la 
Selva, que porta materials granítics del terme de Mas 
Ripoll, anomenada «vall de la Selva», i gresos i calcà-
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ries de les cingleres de l’Albiol. El jaciment estudiat es 
troba en la part més elevada del suau turó sobre el qual 
s’assenta el nucli urbà de la Selva, just a l’inici del peu 
de mont i a uns 400 metres de la riera, en el seu marge 
dret. Les seves coordenades UTM són X: 343.880 i Y: 
4.564.625, i es troba a 245 msm (fig. 1).

El jaciment ibèric de la plaça de Sant Andreu es 
descobrí arran de les obres de remodelació del carrer 
Major de la Selva del Camp, i va ser excavat el febrer 
de 1995 (Ollé i Vallverdú 1995; Allué et al. 2007). 
De les tres cales realitzades (fig. 2), només la 200 va 
aportar registre arqueològic in situ. Concretament, 
es va localitzar una sitja de forma globular excavada 
en el substrat de pissarres, reblerta de material bàsi-
cament ceràmic. Les seves dimensions són 170 cm 
de diàmetre màxim per 125 cm de fondària, encara 
que està incompleta per la part superior (fig. 3). Es 
reconegueren dos estrats en funció de la disposició del 
material i de la seva compactació, la UE 210 i la UE 
211. D’aquests, el segon és el que conté la major part 
del registre. Tot i haver diferenciat aquests dos estrats, 
l’existència de diversos remuntatges entre material de 
l’un i de l’altre ens indica que corresponen a un mateix 
moment deposicional.

La meitat de la sitja es trobava per sota de la pa-
ret de la façana de la casa, la qual cosa va fer inviable 
l’excavació total de la cavitat. S’optà així per buidar-la 
parcialment, deixant gairebé la meitat del registre per 
intervenir, i protegint el jaciment de forma que sigui 
possible accedir-hi si algun dia es creu oportú recupe-
rar la totalitat de les restes ceràmiques (fig. 4).

El registre recuperat a l’interior de la sitja consis-
teix quasi exclusivament en materials ceràmics, que es 
presenten en un elevat grau de fragmentació. Aquest 
conjunt es compon de 8.753 fragments, inclosos bà-
sicament en les categories següents (Allué et al. 2007):

1. Ceràmica comuna ibèrica (86,75 %). Hi desta-
quen els recipients d’emmagatzematge (diversos tipus 
d’àmfora i grans tenalles carenades), contenidors inter-
medis (olles globulars o gerres amb vora zoomorfa, gerres 
amb vora girada i nanses, gerres calciformes i enòcoes), 
algunes peces de vaixella de taula, i dues tapadores d’ur-
nes d’orelleta (una és l’única peça sencera del conjunt). 
Els recipients mitjans i grans acostumen a presentar una 
decoració alternant en bandes horitzontals de color ver-
mell vinós, que de vegades es complementen amb cercles 
i semicercles («estil geomètric simple» d’Aranegui 1974). 
Les peces amb vora zoomorfa porten sempre una banda 
de color a la motllura de la part superior del llavi.

2. Ceràmica grollera a mà (12,83 %). Aquest ma-
terial està molt fragmentat, la qual cosa dificulta la 
identificació de les formes. Els vasos més representats 
es corresponen amb formes simples, generalment de 
casquet esfèric o semiesfèric. Les superfícies allisades 
són més abundants que les brunyides, i la decoració 
és majoritàriament en forma de cordó amb incisió de 
punxó i amb impressions digitals, tot i que també tro-
bem decoració en banda incisa horitzontal. 

3. Material d’importació, que està només repre-
sentat per l’àmfora púnica ebusitana (0,41 %) i per la 
ceràmica àtica (0,01 %).

Finalment, entre la resta de materials, comptem 
amb un pondus ceràmic, dos còdols de pissarra, un 
còdol tallat de quarsita, dos fragments de molí giratori 
de calcarenita fossilífera i diversos fragments d’escò-
ria metàl·lica (Fe). Quant a la fauna, el registre només 
compta amb cinc restes de microfauna i una resta ma-
lacològica, una petxina.

L’estudi d’aquest conjunt arqueològic ens ha per-
mès datar l’amortització d’aquesta sitja en un moment 
indeterminat del segle iv o principis del segle iii aC. 
Com que la majoria del material recuperat correspon 
a formes que perduren dins la cultura ibèrica, els ele-
ments que ens fan arribar a aquesta conclusió són la 
presència d’una àmfora púnica ebusitana (PE-14),  
la d’un fragment de ceràmica àtica de vernís negre i la 
total absència de formes de cronologia més avançada 
(com els càlats o la ceràmica campaniana).

El conjunt ceràmic recuperat a la sitja de la plaça de 
Sant Andreu constitueix, doncs, un dels pocs conjunts 
de l’Ibèric ple documentats al Camp de Tarragona. 
Es tracta d’un conjunt tancat, amb una significativa 
quantitat de grans recipients, especialment concebuts 
per al transport i magatzem, que contrasta amb l’es-
cassetat dels recipients de taula, com plats, bols o ger-
res de petites dimensions. A la Cessetània, l’Ibèric ple 
és un moment que tenim ben representat a partir de 

Figura 1. Mapa de situació del nucli urbà de la Selva del Camp. 
Adaptat d’Allué et al. 2007, 260. 
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jaciments que podem datar a partir del segle iv aC, 
com la ciutadella de les Teixoneres, a Calafell (Asensio 
1996), Darró, a Vilanova i la Geltrú (López Mullor i 
Fierro 1994), o, més propers a la Selva del Camp, el 
poblat ibèric de Tarragona (Adserias et al. 1993; Otiña 
i Ruiz de Arbulo 2000; Sanmartí 2008) i el jaciment 
del Vilar, a Valls (Fabra et al. 2008). Quant a l’àmbit 
estricte del Baix Camp, el registre de referència és més 
limitat, ja que els jaciments coneguts són de cronolo-
gia més tardana (Santa Anna, a Castellvell; la sitja de la 
plaça d’Isabel Besora, la del Mas de l’Inspector, els ja-
ciments de Pòrpores i Monterols, a Reus; la Timba del 
Castellot, a Riudoms, etc.) (Vilaseca 1968; Romero i 
Forcadell 1975; Ramón 1990; Ramón i Massó 1994). 
La troballa a la plaça de Sant Andreu es converteix en 
el primer indici seriós d’un poblament ibèric a l’actual 
nucli urbà de la Selva del Camp, tot i que al seu ter-
me municipal s’han documentat ja materials d’aquesta 
època, en superfície (Ollé, Otiña i Vallverdú 1999) i en 
contextos republicans i relacionats amb assentaments 
romans (Ollé i Vallverdú 2000).

En l’actualitat la vegetació als voltants de la Selva del 
Camp presenta una forta influència de l’activitat antrò-
pica. La producció de carbó en carboneres i els cultius 
han estat els principals causants d’aquestes modifica- 
cions; ja l’any 1733 tot el sòl estava conreat, amb vinya 
compartida amb cereals i avellaner (Recasens 1992). 
Malgrat aquestes modificacions per la intensa activitat 
antròpica, a l’àrea més propera a la Selva del Camp, 
a uns 250 metres d’alçada, trobem junt amb l’alzinar 
(Quercus ilex) arbustos com el bruc (Erica multiflora), 
l’estepa (Cistus albidus), el romaní (Rosmarinus offici-
nalis), la gatosa (Ulex parviflorus), l’arç blanc (Cratae-
gus monogyna), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el càdec 
(Juniperus oxycedrus) i la savina (Juniperus phoeniceae). 
A les vores de la riera de la Selva es desenvolupa un pe-
tit bosc de ribera format per arbres com el freixe (Fra-
xinus angustifolia), l’om (Ulmus minor), el salze (Salix 
alba) i el pollancre (Populus nigra, Populus alba) (Ver-

Figura 2. Plànol del nucli urbà de la Selva del Camp i situació 
de les cales dins la plaça de Sant Andreu. Adaptat d’Allué et al. 
2007, 261. 

Figura 3. Secció estratigràfica de la sitja i situació de les mostres 
palinològiques. Adaptat d’Allué et al. 2007, 262. 

Figura 4. Imatge de la secció del rebliment de la sitja, un cop 
finalitzada l’excavació. Foto: Andreu Ollé. 
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net 1987). Finalment, trobem en una àmplia extensió 
del territori les plantes cultivades que donen al paisatge 
l’aspecte que té en l’actualitat. Aquestes plantes culti-
vades són principalment l’avellaner (Corylus avellana) 
i l’olivera (Olea europaea). En un segon terme, es con-
reen la vinya (Vitis vinifera), l’ametller (Prunus dulcis) i 
cereals (Recasens 1992; Martí et al. 1977).

5.3.3. Material i mètode

Les mostres per a l’anàlisi antracològica es van reco-
llir tant durant l’excavació com en el tall que va quedar 
al descobert un cop acabada aquesta. Pel que fa a les 
mostres palinològiques, se’n van recollir set, totes de 
l’esmentada secció (fig. 3 i 4).

Les mostres per a les anàlisis palinològiques s’han 
processat utilitzant el protocol d’Erdtman (1966). Per 
a la identificació dels pòl·lens es realitza una lectura de 
la làmina o comptatge dels grans de pol·len. L’anàlisi es 
va realitzar amb un microscopi òptic de llum transme-
sa, i va recolzar en una col·lecció de referència i els atles 
de pòl·lens que donen suport a la identificació (Faegri 
i Iversen 1964; Moore, Collinson i Webb 1991; Reille 
1992). 

Per a l’anàlisi antracològica s’ha utilitzat un mi-
croscopi òptic de llum reflectida. Per a la determinació 
taxonòmica els carbons es fragmenten amb les mans 
per observar els tres plans anatòmics de la fusta: el tall 
transversal, el tall longitudinal-radial i el tall longitudi-
nal-tangencial. Per confirmar la identificació s’ha uti-
litzat l’atles d’anatomia de fustes europees (Schwein-
gruber 1990), així com la col·lecció de referència d’es-
pècies. Pel que fa a la quantificació, ens hem basat en 
el nombre de fragments.

5.3.4. resultats

5.3.4.1. Resultats de l’anàlisi pol·línica
Els resultats de l’anàlisi pol·línica de la sitja varien 

segons les mostres. Hi ha una mostra totalment estèril 
(PSA5); dues mostres amb resultats poc representatius 
(PSA1 i PSA2), que no han estat inclosos en el dia-
grama; i finalment quatre mostres que hem considerat 
vàlides (PSA3, PSA4, PSA6 i PSA7) (fig. 5).

Descripció dels resultats, de sostre a base:
PSa6 (130 cm)
En aquesta mostra el percentatge d’Ericaceae és 

més baix que en d’altres, i, per contra, hi ha abundants 
Asteraceae. Pel que fa als arbres, el Pinus és més abun-
dant que la resta d’espècies arbòries, Quercus i Olea, 
que també hi són presents.

PSa4 (90 cm)
En aquesta mostra augmenta el percentatge d’Eri-

caceae, Cistaceae, Artemisia i Poaceae, i disminueixen 

les Asteraceae. Pel que fa als arbres, augmenta Quercus 
i disminueix lleugerament Pinus.

PSa7 (80 cm)
Aquesta mostra presenta les mateixes característi-

ques que PSA3, amb una disminució de les Poaceae 
i un augment d’Olea com a taxó arbori, junt amb 
Pinus i Quercus. Les Ericaceae continuen sent abun-
dants.

PSa3 (70 cm)
En aquesta mostra hi ha força variabilitat, amb un 

percentatge de taxons arboris molt baix, representat 
per Quercus i Pinus. Les Cistaceae també hi són pre-
sents, i les Ericaceae, com en altres mostres, són abun-
dants. També hi trobem Artemisia i Asteraceae.

En general, totes les mostres presenten la matei-
xa relació AP/NAP (fig. 5). Els resultats obtinguts es 
caracteritzen per la importància dels pòl·lens d’arbus-
tos, entre els quals destaca Ericaceae, i la presència de 
Cistaceae de forma continuada. Aquests dos taxons re-
presentarien l’estrat arbustiu de l’alzinar i estan moltes 
vegades relacionats amb la degradació d’aquestes for-
macions. També identifiquem altres arbres com Olea, 
Quercus i Pinus, i taxons herbacis com Lamiaceae, Fa-
baceae i Poaceae. Aquestes últimes són les més signifi-
catives i correspondrien, per la grandària dels grans de 
pol·len, al tipus Cerealia.

5.3.4.2. Resultats de l’anàlisi antracològica
L’estudi antracològic està basat en noranta-una res-

tes de carbó i ha proporcionat vuit taxons diferents 
(taula 1). En els resultats obtinguts trobem diferents 
arbres i arbustos com el pi (Pinus tipus sylvestris), l’al-
zina/coscoll (Quercus ilex/coccifera), roures Quercus sp. 
caducifoli, el bruc (Erica tipus arborea), el llentiscle 
(Pistacia lentiscus), l’arboç (Arbutus unedo), els aladerns 
(Rhamnus/Phillyrea) i la figuera (Ficus carica). Els ta-
xons amb un nombre de fragments més elevat són els 
brucs i els roures i alzines. 

Els carbons són poc abundants i de petit format, 
fet que dificulta les identificacions i explica l’alt nom-
bre de fragments indeterminables. De totes formes, és 
habitual en conjunts amb restes d’Erica que el nombre 
d’indeterminables sigui important, ja que la mateixa 
anatomia d’aquesta fusta i el procés de combustió al-
teren l’estructura cel·lular i impedeixen la seva identi-
ficació.

Els taxons obtinguts representen en algunes oca-
sions espècies com l’arboç, el llentiscle o la figuera, 
però a vegades són taxons que agrupen diverses espè-
cies. Això és degut al fet que aquests grups d’espècies 
mostren una estructura cel·lular similar i a partir de 
l’anàlisi antracològica no es poden distingir. El Pinus 
tipus sylvestris agrupa les espècies de pi de muntanya, 
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el pi roig, la pinassa i el pi negre. En aquest cas es trac-
taria de pi roig o pinassa, ja que el pi negre creix en 
àrees molt allunyades al Pirineu. L’alzina i el coscoll, o 
també Rhamnus alaternus i el gènere Phillyrea, presen-
ten una estructura cel·lular idèntica (Schweingruber 
1990), i, per tant, la identificació de l’espècie no és 
possible. Pel que fa a Quercus sp. caducifoli, agrupa 
tots els roures que presenten unes característiques 
anatòmiques molt similars. Aquest fet limita certes 
interpretacions dels conjunts, que s’han de basar en 
altres elements per tal d’interpretar-los en un sentit o 
en un altre.

nom científic nom comú  nre.

Pinus tipus sylvestris/nigra pi tipus pi roig 7

Quercus ilex/coccifera alzina/coscoll 6

Quercus sp. caducifoli roures 2

Quercus sp. roures/alzines 3

Arbutus unedo arboç 4

Erica tipus arborea bruc tipus bruc 
d’hivern

19

Ficus carica figuera 1

Pistacia lentiscus llentiscle 2

Rhamnus/Phillyrea aladerns 8

Indeterminable 42

nombre total de fragments 94

5.3.5. Interpretació dels resultats 

La interpretació conjunta dels resultats obtinguts 
permet entendre aspectes sobre el paisatge vegetal i 
l’explotació dels recursos forestals. Els resultats palino-
lògics, encara que provenen de profunditats diferents, 
mostren resultats molt semblants en totes les mostres 
i, per tant, es pot considerar com un dipòsit homogeni 
(fig. 5). En el registre d’ambdues disciplines podem 
distingir diversos taxons relacionats amb formacions 
arbòries i arbustives, així com taxons relacionats amb 
el consum de productes tant cultivats com silvestres. 
L’anàlisi palinològica mostra un domini de taxons 
arbustius, especialment els brucs, que podria indicar 
que ens trobem davant d’un paisatge obert. Junt amb 
aquest trobem també el registre de les formacions ar-
bòries properes dominades per taxons de l’alzinar. Així 
mateix, el registre antracològic mostra el domini de 
taxons de l’entorn de l’alzinar com l’alzina/coscoll, 
l’arboç, els aladerns i els brucs. Tot i que el nombre 
de restes no és abundant i el tractament estadístic no 
és viable, podem considerar que la importància dels 
brucs en el conjunt contrastaria positivament amb les 
dades palinològiques, confirmant la seva abundància 
en el medi. D’aquesta manera, considerem que en la 
zona més propera al jaciment probablement hi havia 
camps de conreu de cereals i zones on es desenvolu-
pava un paisatge més o menys obert relacionat amb la 
degradació de l’alzinar per les activitats humanes. Exis-
tirien, si més no, zones més allunyades amb alzinars i 
pinedes. El fet d’haver trobat espècies com el pi tipus 
pi roig (Pinus tipus sylvestris) al conjunt antracològic 
que creix en àrees de muntanya ens indica una proba-
ble explotació d’altres zones.

També s’enregistren taxons lligats al consum humà 
com la figuera, l’arboç, l’olivera o els cereals. En pri-
mer lloc, els cereals que s’han identificat en l’anàlisi 
palinològica probablement formaven part de manera 
important de l’economia dels pobladors de l’actual 

Figura 5. Diagrama palinològic de la sitja de la plaça de Sant Andreu. Dibuix: Ethel Allué. 

Taula 1. Resultat de l’anàlisi antracològica de la sitja de la plaça 
de Sant Andreu. 
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Selva del Camp. A més dels conreus de cereals, s’apro-
fitaven altres espècies per al consum dels seus fruits, 
com la figuera o l’arboç. L’explotació dels recursos ve-
getals no només seria per al consum, sinó també per a 
altres activitats, ja que la fusta era una de les matèries 
primeres més importants, especialment pel seu ús com 
a combustible. L’olivera ha estat només enregistrada 
per la palinologia, fet que suggereix que el seu possible 
cultiu es trobaria en zones allunyades de l’emplaça-
ment del jaciment. Tot i que no es tractaria exactament 
de la mateixa cronologia, la presència de l’olivera és 
significativa en altres jaciments localitzats en àrees més 
properes al litoral com l’Era del Castell (Molera et al. 
2007).

Els carbons analitzats provenen del rebliment de la 
sitja i no en podem identificar la procedència exacta, i 
tampoc si han estat cremats per l’ús com a combustible 
o si es tracta de restes de fusta per a la construcció o 
la fabricació d’eines. Les espècies més abundants com 
els brucs i l’arboç són bons combustibles i segurament 
havien estat utilitzats amb aquest objectiu. Pel tipus 
de dipòsit, probablement hi ha una sobrerepresentació 
d’uns taxons relacionats amb activitats antròpiques que 
emmascaren les possibles formacions arbòries que po-
den desenvolupar-se en zones allunyades dels centres 
de població humana. Així ho confirmen l’abundància 
d’arbustos i la presència continuada de pol·len tipus 
Cerealia. En definitiva, ens trobem davant un paisatge 
principalment influenciat per les activitats humanes i 
característic d’aquest període.

5.3.6. discussió i consideracions finals

Les sitges són els dipòsits més comuns per emma-
gatzemar el gra, ja que permeten assegurar la conser-
vació dels excedents de la producció (Buxó i Piqué 
2008). A la sitja de la plaça de Sant Andreu, malgrat 
que es tracta d’un dipòsit per a l’emmagatzematge de 
cereals, no s’ha trobat cap resta carpològica (fruits i 
llavors). Aquesta mancança ens fa pensar en un rebli-
ment del dipòsit posterior al seu ús, encara que, pel 
contingut arqueològic que presenta, no excessivament 
allunyat en el temps.

Els resultats obtinguts es correlacionen en certa 
manera amb altres seqüències pol·líniques i anàlisis 
d’altres jaciments catalans d’aquest període. Les se-
qüències pol·líniques detecten un important augment 
dels indicadors antropogènics a partir del Neolític (Ri-
era i Esteban 1994; Burjachs i Riera 1996; Burjachs 
et al. 2005). Les dades antracològiques ens mostren 
també registres importants de taxons arbustius, així 
com espècies relacionades amb els cultius d’espècies 
llenyoses com l’olivera i la vinya (Olivier-Foix 1994; 
Cubero 1996; Piqué 2002; Piqué, Molist i Buxó 2005; 
Molera et al. 2007). Aquestes seqüències indiquen que 
no solament s’utilitza el territori per conrear, sinó que 

també la ramaderia té una gran importància pel que 
fa a la transformació del paisatge. D’acord amb les 
anàlisis arqueobotàniques (Arteaga, Padró i Sanmartí 
1990; Sánchez 1992; Ros 1992; 1998; Riera i Esteban 
1994; Burjachs et al. 2000; Piqué 2002; Badías et al. 
2005; Piqué, Molist i Buxó 2005; Burjachs et al. 2005; 
Ortega i Rojas 2006; Allué, Vernet i Cebrià 2009), tro-
baríem formacions vegetals diverses d’acord amb les 
àrees biogeogràfiques. A la zona sud de Catalunya hi 
ha diferències entre el litoral i les zones d’interior: a les 
planes del litoral trobaríem les zones de conreus i for-
macions vegetals dominades per formacions d’ullastre 
i llentiscle; en canvi, a les zones més elevades es desen-
voluparien els alzinars, i en els seus estadis de degra-
dació estarien dominades per l’estrat arbustiu o les pi-
nedes (Ros 1992; Riera i Esteban 1994; Allué, Vernet 
i Cebrià 2009). Al nord, dominarien les rouredes i els 
estrats arbustius amb boixos o alzinars mixtos (Piqué 
2002; Burjachs et al. 2005). Pel que fa a la zona inte-
rior, trobaríem a la zona d’influència no continental 
l’alzinar, i a les zones continentals hi hauria la màquia 
continental, amb el pi blanc i l’alzinar com a taxons 
principals (Ros 1998). Aquestes formacions vegetals es 
veurien transformades i afectades per la sobreexplota-
ció i l’extensió de camps de conreu.

Pel que fa a l’explotació dels recursos forestals i es-
pecialment el combustible durant el i mil·lenni aC, 
les dades arqueobotàniques indiquen que hi ha una 
intensificació de l’explotació de la fusta relacionada 
amb les activitats humanes com la producció del fer-
ro o la construcció (Piqué 2002; Buxó i Piqué 2008). 
Tal com assenyalen alguns autors (Buxó 1997; Buxó 
i Piqué 2008), durant aquest període a la península 
Ibèrica s’incrementa la producció amb nous cultius 
de cereals i s’estenen els cultius de la vinya i l’olivera. 
Probablement, tota la planura del litoral llevantí estava 
conreada, i aquest fet va provocar l’extensió de la vege-
tació arbustiva (Riera i Esteban 1994; Buxó 1997). En 
algunes seqüències es detecta també un canvi en l’ex- 
plotació forestal, caracteritzada per un retorn a l’explo-
tació de l’estrat arbori que pot ser degut a una recupe-
ració del bosc o un canvi en les estratègies d’explotació 
(Piqué 2002). Podem considerar que durant aquest 
període s’explota el bosc per diferents motius, com 
l’alimentació del ramat, l’explotació del combustible, 
la construcció i la fabricació d’objectes (mobiliari, ei-
nes, etc.). Aquests recursos s’obtenen tant del mateix 
bosc com dels excedents dels cultius, restes de poda per 
a llenya o restes dels conreus de cereals per alimentar 
el ramat.

En definitiva, les seqüències arqueobotàniques 
d’aquest període semblen coincidir en la importància 
de la transformació de les formacions arbòries a cau-
sa de l’extensió dels cultius en gran part del llevant 
peninsular. Alguns autors consideren que aquestes 
forma cions vegetals són causades per l’antropització, 
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tot i que són formacions ben instal·lades (Grau i Du-
que 2007); per tant, es poden definir com a paisatges 
socialitzats (Blanchemanche i Chabal 1995), models 
d’explotació sostenible (Burjachs et al. 2000) o models 
d’optimització dels recursos (Duque 2004).
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5.4. La fauna

5.4.1. Paisatge, alimentació i gestió dels ramats 
als antigons a partir de les restes de fauna 
(vertebrats i mol·luscos)

Sílvia Valenzuela Lamas

Metodologia i característiques del material
L’anàlisi arqueozoològica dels Antigons es basa en un 

total de 1.921 restes procedents de l’abocador de la vil-
la, datat de principis del segle iii, i de tres estructures el 
reompliment de les quals està datat en el segle v: el nim-
feu, el forn de calç i el desguàs A. Només l’abocador i el 
nimfeu han lliurat un nombre de restes prou elevat per 
permetre un tractament individualitzat de les restes.

El registre faunístic està compost bàsicament per 
macromamífers i mol·luscos (vegeu taula 1). La pre-
sència testimonial de restes de peix, d’aus i de micro-
mamífers demostra que la seva feble representació es 
deu a l’absència de tamisatge durant l’excavació. Això 
implica que el registre de què disposem està esbiaixat 
en favor dels macromamífers i els mol·luscos.

S. ii-iii dC S. v dC

NR % NR NR % NR

Mamífers 1.011 69,7 307 65,3

Mol·luscos 426 29,4 161 34,3

Aus 9 0,6 2 0,4

Peixos 5 0,3 0,0

Total 1.451 470

El treball s’ha desenvolupat en diverses etapes. La 
primera ha estat la classificació de totes les restes i la 
determinació anatòmica i taxonòmica de les que ho 
permetien. Una vegada comptabilitzades totes les res-
tes, hem procedit a determinar l’origen tafonòmic del 
conjunt i el seu grau de conservació. Aquesta segona 
anàlisi s’ha basat en la representació anatòmica dels 
macromamífers i, de forma qualitativa, en la caracte-
rització del grau i el tipus d’alteració seguint l’escala 
següent (modificada a partir de Stephan 1997):

0. Conservació molt bona: Os compacte, superfície 
intacta. Sense indicis de destrucció postdeposicio-
nal de l’os.

1. Conservació bona: Superfície gairebé intacta; pre-
sència d’alteracions en alguns punts.

2. Conservació mitjana: La cortical òssia està des-
truïda a diversos llocs.

3. Conservació dolenta: La cortical està alterada gai-
rebé arreu excepte en alguns punts. 

4. Conservació molt dolenta: Os fràgil. La superfície 
original de l’os està completament destruïda.

En el cas dels macromamífers, el registre i interpre-
tació de les traces d’origen antròpic segueix els treballs 
de Vigne (1988) i Lignereux i Peters (1996). Les uni-
tats de quantificació utilitzades han estat el nombre de 
restes (NR), el nombre de restes determinades (NRD) 
i el nombre mínim d’individus calculat per combina-
ció (NMI, Poplin 1976), sobre la base de la part anatò-
mica més ben representada. Les edats d’epifisació han 
estat preses de Barone (1986).

La taula 2 mostra els agents d’alteració documentats 
sobre les restes de macromamífers i la seva incidència. 
Tant en l’abocador del segle iii com en les estructures del 
segle v les arrels han estat l’agent que més ha afectat les 
restes, seguides del mateix procés d’excavació (fractures 
recents) i les fissures vinculades a fenòmens de meteo-
rització (Behrensmeyer 1978). El foc i els carnívors han 
tingut poca incidència sobre els ossos, especialment en 
el cas dels conjunts del segle v, on aquests agents han 
afectat menys del 5 % de les restes. Tot i registrar-se en 
la gran majoria de restes de macromamífer (83 % del 
total), aquests agents han tingut un grau d’incidència 
feble: en la classificació qualitativa, 832 restes han estat 
classificades en la categoria 1 d’alteració (73,4 %), 254 
en la categoria 2 (22,4 %), 44 en la categoria 3 (3,9 %) 
i només 4 en la categoria 4 (0,3 %). Per tant, podem 
concloure que les alteracions postdeposicionals no han 
esbiaixat greument el registre.

agents 
d’alteració 

(nr)

nr 
alt.

nr 
foc

nr 
Carn

nr 
Trencat

nr 
fissures

S. ii-iii dC 634 113 26 165 130

S. v dC 278 12 6 97 46

agents 
d’alteració 

(%nr)

% nr 
alt.

% nr 
foc

% nr 
Carn

% nr 
Trencat

% nr 
fissures

S. ii-iii dC 62,7 11,2 2,6 16,3 12,9

S. v dC 90,6 3,9 2,0 31,6 15,0

Taula 1. Presència dels grups faunístics per fases cronològiques.

 
Taula 2. Agents d’alteració enregistrats i % d’incidència de ca-
dascun d’ells. El material del segle v ha estat agrupat pel baix 
nombre de restes i perquè les característiques de conservació 
són molt homogènies entre estructures.
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extremitats) hi són presents. En concret, la presència del 
crani i de les falanges indica que l’animal es processa in 
situ al jaciment, és a dir, que tot el procés alimentari, des 
del sacrifici i escorxament de l’animal fins al seu rebuig 
com a deixalles, es realitza a la vil·la. Al mateix temps, 

Espècies presents a l'abocador
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Figura 1. Representació gràfica parcial de la taula 3. Compara-
ció de la proporció de macromamífers i mol·luscos en cadascun 
dels espais. Als conjunts del segle v, el baix nombre de restes no 
permet validar de forma concloent els resultats.

Taula 3. Presència i proporció de les espècies de macromamífers i dels altres grups. S’observa la presència diferenciada dels mol·luscos 
terrestres i marins segons les estructures, així com les diferències en el total de nombre de restes recuperades en cadascuna d’elles. 

L’abocador del segle iii
La taula 3 dóna una visió general de la composi-

ció faunística de l’abocador. Les proporcions (% NR) 
estan calculades sobre el total de restes recuperades 
en aquest sector. A primer cop d’ull destaca l’elevada 
proporció de bou i de cargols de terra. El predomini 
dels bovins en aquest registre es reafirma si prenem en 
compte només els macromamífers (taula 4). En efecte, 
la taula mostra que les restes de bou constitueixen més 
del 50 % de les restes de mamífers recuperades a l’abo-
cador. Molt lluny, hi trobem les restes d’ovicaprins i 
les restes de porc, ambdues amb un 17 %. D’entre les 
espècies salvatges, el conill és la més ben representada, 
seguida pel cérvol. Finalment, les espècies no vincula-
des al consum alimentari (èquids i gossos, en aquest 
cas) constitueixen un 1,83 % i un 0,33 %, respecti-
vament. La figura 1 il·lustra els resultats detallats a la 
taula 4.

abocador Nymphaeum desguàs a forn de calç

NR % NR NR % NR NR % NR NR % NR

Bou 320 22,1 44 10,9 4 8,9 4 17,4

Ovicaprins 109 7,5 43 10,7 12 26,7 0,0

Porc 108 7,4 21 5,2 3 6,7 1 4,3

Cérvol 10 0,7 3 0,7 2 4,4 0,0

Gos 2 0,1 2 0,5 0,0 0,0

Conill 47 3,2 17 4,2 0,0 0,0

Èquid 11 0,8 4 1,0 3 6,7 0,0

Malacof. marina 107 7,4 114 28,4 4 8,9 16 69,6

Malacof. terrestre 319 22,0 15 3,7 11 24,4 1 4,3

Avifauna 9 0,6 2 0,5 0,0 0,0

Peixos 5 0,3 0,0 0,0 0,0

Macrofauna 143 9,9 31 7,7 6 13,3 1 4,3

Mesofauna 261 18,0 106 26,4 0,0 0,0

Total 1.451 100,0 402 100,0 45 100,0 23 100,0

Total mamífers 1.011 69,7 271 67,4 30 66,7 6 26,1

Total malacof. 426 29,4 129 32,1 15 33,3 17 73,9

En el cas dels bous (fig. 2), les parts anatòmiques 
més ben representades són les falanges i les dents. El va-
lor absolut (NR) per a cada element anatòmic es detalla 
a l’annex, taula A. En la representació anatòmica dels 
bous s’observa que totes les parts anatòmiques (cap, cos, 
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El procés d’escorxament dels bous ha deixat traces 
de la recuperació de l’estoig corni (traces a la base de 
les banyes) i de l’escorxament de l’animal (traces de tall 
a les primeres falanges i sobre l’os nasal). Així mateix, 
s’observa com el membre anterior es parteix en, al-
menys, dues peces: una agafa l’escàpula (o part d’ella) i 
l’húmer, i l’altra agafa el radi i l’ulna fins al metacarp. El 
metacarp es parteix generalment per la part inferior o, 
més rarament, a la meitat de la diàfisi. Ambdues peces 
de carn són posteriorment descarnades amb destraleta, 
com indiquen les esques que ha deixat aquest estri sobre 
alguns ossos. Aquesta mateixa eina ha deixat marques 
en forma de L al procés anconal de l’ulna en desarticu-
lar-la de l’húmer. Les traces sobre el membre posterior 
indiquen que aquest es parteix en, almenys, tres peces 
de carn. Una primera agafa la part anterior del coxal (os 
ili), que és desarticulat del fèmur amb destraleta (talls 
profunds i cops de tall). Una segona està formada pel 
fèmur i la tíbia, que és separada de l’extremitat de la 
pota per la part distal o, fins i tot, a l’alçada dels os-
sos del tars. Igual que el membre anterior, aquesta part 
també es descarna amb destraleta. La tercera peça pot 
estar formada per alguns ossos del tars i el metatars, o 
fins i tot per la part distal de la tíbia (vegeu fig. 3). El 

aquests elements, barrejats amb la resta de parts riques 
en carn, indiquen que no hi ha un lloc especialitzat per 
a les deixalles d’escorxament com trobaríem en algunes 
ciutats romanes –cas de Narbona (Gardeisen 1996-97) 
i altres ciutats gal·loromanes (Rodet-Belarbi 2003).

nrd abocador
Nym

phaeum
desguàs a

forn 
de calç

Bou 316 44 4 4

Ovicap. 107 43 12

Porc 106 21 3 1

Cérvol 10 3 2

Gos 2 2

Conill 47 17

Èquid 11 4 3

Total 599 134 24 5

% nrd abocador 
Nym

phaeum
desguàs a

forn 
de calç

Bou 52,8 32,8 16,7 80,0

Ovicap. 17,9 32,1 50,0

Porc 17,7 15,7 12,5 20,0

Cérvol 1,7 2,2 8,3

Gos 0,3 1,5

Conill 7,8 12,7

Èquid 1,8 3,0 12,5

Taula 4. Detall de les espècies de macromamífers i la seva pro-
porció.

Figura 2. Localització i caracte-
rístiques de les traces observades 
als ossos de bou, i il·lustració de 
la presència diferenciada entre 
parts anatòmiques. 

< 3 %
3,1 - 6 %
6,1 - 9 %
9,1 - 12%
> 12%

Figura 3. Connexió anatòmica d’ossos de bou (tíbia, astràgal, 
calcani, naviculo-cuboide, gran cuneïforme i metatarsos es-
querres) observada a l’abocador del segle iii. 
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1. Càlcul a partir de la llargada màxima (GL = 171,3). Fórmula de Kiesewalter recollida a Chaix i Méniel 2005.

metatars apareix sovint amb cops de tall a l’articulació 
distal. Pel que fa al tronc, l’espinada es parteix en dife-
rents porcions, sempre amb destraleta. Aquestes traces 
afecten tant vèrtebres cervicals com toràciques i lum-
bars, i seccionen longitudinalment algunes costelles pel 
coll, com mostra la figura 2.

En el cas dels ovicaprins, les parts més ben repre-
sentades són les mandíbules i les dents (vegeu fig. 4 i 
taula A de l’annex). Igual que amb els bous, la presèn-
cia d’elements cranians i de les falanges indica que tot 
el procés d’aprofitament alimentari es duu a terme a 
la vil·la i que no hi ha un comerç específic de peces de 
carn. El nombre de restes, més feble que en el cas dels 
bous, no permet reconstruir totes les peces obtingudes, 
però sí la partició del membre anterior i l’obtenció del 
jarret.

Els porcs, com els ovicaprins, estan representats en 
gran part per les dents i les mandíbules (vegeu fig. 5 
i taula A de l’annex). Fora del crani, els elements més 
ben representats –amb només cinc restes– són els me-
tàpodes, el radi i la tíbia. El baix nombre d’elements 
postcranials no permet inferir cap model d’aprofi-
tament, però sí que dóna testimoni d’algunes traces 
d’esquarterament i de la presència de totes les parts 
anatòmiques (cap, tronc i extremitats).

El cérvol està representat gairebé exclusivament per 
restes cranianes, de les quals tres són fragments de ba-
nya. La resta són dues mandíbules dretes, un maxil·lar 
i una dent superior aïllada. L’esquelet postcranial és 
present amb un radi, una primera falange i una sego-
na falange. Les restes són tan escadusseres que només 

podem afirmar que és una espècie utilitzada de for-
ma complementària a les altres. Els tres fragments de 
banya presenten traces d’aprofitament artesanal, amb 
extrems polits, parts serrades i talls profunds.

Les restes de conill sempre presenten el risc de ser 
intrusives. D’entre les quaranta-set comptabilitzades, 
onze permeten remuntatges, de les quals vuit presen-
ten un grau d’alteració zero. Hem considerat intrusi-
ves aquestes onze restes. Totes les altres, però, poden 
correspondre a restes de consum. En particular, un 
fèmur presenta talls profunds transversals al llarg de la 
diàfisi que podrien respondre al descarnament de l’os, 
i un altre fèmur presenta traces de foc (color negre) a 
l’epífisi distal. Tot i el seu feble pes específic, podem 
afirmar que els conills són un complement alimentari 
a la vil·la.

Altres taxons presents a l’abocador són el gos i els 
èquids. El gos ha conservat dues restes òssies: un crani 
i un fragment de metàpode. El crani (vegeu mesures 
a l’annex) correspon a un animal de més de 5 anys 
que havia perdut la canina superior dreta i gairebé 
totes les incisives. És un animal braquicèfal, és a dir, 
del tipus de morro allargat, amb uns índexs palatals 
que s’acosten als del dog alemany (Lignereux et al. 
1991).

Els èquids, com les ovelles i les cabres, són difí-
cils de determinar específicament a partir de restes 
òssies aïllades. En el cas de les restes de l’abocador 
del segle iii, només un metacarp sencer permet de-
terminar un ase que, aplicant-hi el coeficient de Kie- 
sewalter per als cavalls,1 ens dóna una alçada apro-

Llegenda %NR
< 3 %
3,1 - 6 %
6,1 - 9 %
9,1 - 12%
> 12%
Impacte o marca
profunda
Tall
Esca sobre l’os

Figura 4. Localització i caracte-
rístiques de les traces observades 
als ossos d’ovicaprí, i il·lustració 
de la presència diferenciada en-
tre parts anatòmiques. 
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ximada de 105,3 cm. Aquest metacarp és coherent 
amb les mesures d’Eisenmann i Beckouche (1986). 
Un altre metacarp presenta una petita depressió a la 
cara posterior, sobre l’epífisi distal. Això és un tret 
distintiu dels ases i de les mules (Peters 1998). Les 
mesures, però, només són coherents amb les d’Equus 
przewalskii publicades per Eisenmann i Beckouche 

(1986). El càlcul d’alçada a la creu amb el coeficient 
de Kiesewalter per la llargada total (GL) dóna 137,6 
cm. La mitjana per a l’època romana és de 139,2 
cm, amb una forquilla de 125 a 154 cm (Audoin-
Rouzeau 1994). El plec cavallí està absent de totes les 
dents jugals. Totes les mesures es detallen a l’annex 
de biometria.

abocador Nymphaeum desguàs a forn de calç

NR % NR NR % NR NR % NR NR % NR

Pecten jacobaeus 4 3,7     

Glycymeris sp. 2 1,9 1 0,9   

Thais haemastoma 1 0,9 2 1,8 1 25

Charonia nodifera 6 5,6   1 25

Murex brandaris 5 4,7     

Trunculariopsis trunculus 2 1,9     

Ostrea edulis 83 77,6 78 69,6 2 50 16

Patella sp. 4 3,7 31 27,7   

Total marins 107 25,1 112 88,2 4 26,7 16 94,1

Helix aspersa 315 98,7 13 86,7   

Otala punctata 4 1,3 2 13,3   

Total terrestres 319 74,9 15 11,8 11 73,3 1 5,9

Total malacofauna 426  127  15  17  

< 3 %
3,1 - 6 %
6,1 - 9 %
9,1 - 12%
> 12%

Figura 5. Localització i caracte-
rístiques de les traces observades 
als ossos de porc, i il·lustració 
de la presència diferenciada en-
tre parts anatòmiques.

Taula 5. Detall de les espècies malacològiques i la seva proporció. Entre les espècies marines, les dues primeres viuen en fons sorrenc 
i les altres són de roca.
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La taula 5 mostra la composició taxonòmica de 
les restes malacològiques. Tot i la diversitat d’espècies 
marines, els cargols de terra i, en concret, el cargol 
comú (Helix aspersa) constitueixen la major part de 
les restes. Entre les espècies marines, destaca la gran 
presència d’ostres (Ostrea edulis) en relació amb les 
altres. Això no es deu a fenòmens de fragmentació, ja 
que, en el cas de les ostres, només hem comptabilit-
zat els fragments amb base, però sí a la presència de 
les valves superior i inferior en proporcions del 60 % 
i el 40 %, respectivament, això és, 50 fragments de 
valva superior i 33 fragments de valva inferior. En el 
cas dels altres bivalves, el baix nombre de restes no 
n’aconsella la ponderació. La seva presència a l’abo-
cador testimonia que eren espècies consumides, i en 
proporcions molt inferiors a la de les ostres i els car-
gols de terra. 

En resum, el ventall faunístic, la proporció entre les 
espècies, les parts anatòmiques retrobades i les traces 
d’origen antròpic als macromamífers mostren que la 
majoria de restes faunístiques de l’abocador tenen un 
origen alimentari. Així mateix, les parts anatòmiques 
mostren que es barregen tota mena de deixalles: restes 
de consum, d’esquarterament dels grans mamífers, re-
buigs d’artesanat, cadàvers. No hi ha, doncs, un aboca-
dor específic per a cadascuna d’aquestes activitats, sinó 
que aquest espai concentra totes les deixalles de la vil·la 
de principis del segle iii.

Els conjunts del segle v
El material procedeix de tres estructures: el nim-

feu, el forn de calç i el desguàs A. La taula 3 mostra la 
composició faunística dels tres recintes. D’entre ells, el 
nimfeu és el que ha conservat més restes. El bou, jun-
tament amb els ovicaprins, constitueix un terç de les 
restes de macromamífer recuperades (vegeu taula 4). 
Els porcs constitueixen la tercera espècie en nombre de 
restes, seguits pels conills. La resta de taxons queden 
per sota del 3 % en NR. El baix nombre de restes no 
permet fer una aproximació de la representació ana-
tòmica. Tanmateix, els elements més ben representats 
són sempre les mandíbules i les dents, i, excepte en el 
porc, totes les parts anatòmiques (cap, tronc i extremi-
tats) estan presents. Això mostra que els animals esta-
ven sencers en origen al jaciment, i que tot el procés 
d’aprofitament es gestiona a la mateixa vil·la. Creiem 
que els porcs, representats només per 21 restes (25 en 
total per al segle v), no donen una bona imatge del seu 
aprofitament en aquesta etapa. 

Els mol·luscos representen un terç de les restes re-
cuperades i, entre ells, la malacofauna marina és àm-
pliament majoritària. Les ostres són l’espècie més ben 
representada. Si en ponderem el nombre, trobem 30 
fragments de valva inferior i 48 de la superior, fet que 
ens dóna un NMI de 48 ostres enfront de les 31 pa-
gellides. El nombre d’individus apunta a un augment 

de la representativitat de les pagellides en relació amb 
l’etapa anterior (s. iii).

Les proporcions d’espècies i les 25 restes que pre-
senten traces d’origen antròpic mostren que el con-
junt del nimfeu té un origen alimentari i artesanal 
(vegeu fig. 6). En aquest sentit, i malgrat la precaució 
que imposa el baix nombre de restes, podem apuntar 
que els ovicaprins tenen una presència relativa més 
important en aquest segle que en l’etapa anterior (s. 
iii).

En el cas del forn de calç i el desguàs A, la fauna 
ha estat tan escassa que no permet gaire més que una 
enumeració de les espècies retrobades (vegeu taula 4). 
En el cas del desguàs A, sobta l’elevada presència d’ovi-
caprins en relació amb el bou. El baix nombre de restes 
(NR = 45) pot respondre més a una casualitat que no 
pas a una realitat, ja que, a més, no es correspon amb 
el nimfeu, que constitueix el conjunt més significatiu 
d’aquesta cronologia.

La taula 2 mostra que, respecte a la conservació 
postdeposicional, gairebé la totalitat de les restes del 
segle v estan afectades per les arrels i que el percentatge 
de fractures realitzades a l’excavació és molt més elevat 
que en les restes de l’abocador. La dispersió dels con-
junts ha estat constatada en el fet que no hem pogut 
establir cap remuntatge. Això suggereix que els registres 
del segle v, que provenen de la fase d’abandonament 
de les estructures, no constitueixen conjunts homoge-
nis que reflecteixin de manera fidedigna la utilització 
dels animals a la vil·la del segle v. Això, juntament amb 
el feble nombre de restes determinades, impossibilita 
la interpretació de la gestió ramadera i de l’obtenció de 
peces de carn en aquesta etapa.

Figura 6. Detall d’una banya de cérvol serrada. Peça procedent 
del desguàs A, segle v. 
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La gestió ramadera
En aquesta aproximació només hem considerat els 

macromamífers domèstics d’interès alimentari, és a 
dir, els bovins, els porcs i els ovicaprins. La interpre-
tació es basa en la corba d’edats de mort, establerta en 
NMI a partir de l’estadi d’erupció de les dents i el seu 
grau de desgast.

L’únic conjunt que permet fer un esbós de la gestió 
ramadera és l’abocador del segle iii, ja que ha conser-
vat un nombre prou elevat de restes i el seu origen és 
de deixalles alimentàries. Per tant, les restes informen 
sobre el moment de sacrifici escollit per a cada espècie. 
La figura 7 mostra la corba d’edats de mort documen-
tada per al bou. Hi destaca l’absència d’animals joves. 
El pic de consum se situa en els animals d’entre 2 i 4 
anys. La interpretació d’aquest perfil posa en relleu el 
problema que la gestió del ramat depèn del sexe dels 
individus (bou, toro, vaca). Atès que el material no és 
prou nombrós per caracteritzar de forma fiable el sexe 
dels individus, plantegem diverses opcions per a cada 
grup d’edat que, en tot cas, no són excloents entre elles. 
Els bovins d’1,5 a 2,5 anys són massa joves per a la re-
producció (Columel·la 22, 1 i 24, 1). En aquesta etapa 
se seleccionen els individus que es dedicaran al treball 
dels camps (bous que es castraran als 2 anys: Varró ii, 
5, 17) i els individus més idonis per a la reproducció 
del ramat. Tots els no escollits per a aquestes tasques 
–en certa manera, excedentaris– s’intentaran vendre, ja 
sigui com a carn per a la ciutat, ja sigui a veïns que ne-
cessitin comprar ramat. Els bovins d’aquesta edat que 
trobem als Antigons són, doncs, individus que no han 
estat escollits per a les tasques abans esmentades i que 
no han estat venuts.

Els individus d’entre 2,5 i 4 anys poden ser animals 
que s’han reproduït almenys una vegada –fet que asse-
gura l’equilibri del ramat en nombre de caps i l’aprofi-
tament d’una carn encara tendra–, o bé bous que, per 
raons diverses, se sacrifiquen abans que s’esgoti la seva 
força de treball. El fet que trobem el pic de consum en 
aquesta franja d’edat mostra que el sistema és equili-
brat (bona taxa de reproducció) i que no cal conservar 
els individus fins a edats avançades.

El sacrifici d’individus de reforma, dels quals ja s’ha 
aprofitat la força de treball i/o la capacitat reproduc-
tiva, està documentat per als individus de 4 a 8 anys. 
Aquesta franja d’edat continua sent «jove», ja que, se-
gons les fonts, les capacitats reproductores d’una vaca 
es poden aprofitar fins als deu anys, i les dels toros fins 
als dotze (Columel·la 22, 1 i 24, 1, respectivament). 
Tot apunta a un sistema pròsper de reproducció i 
d’aprofitament dels bous. L’absència de patologies està 
vinculada a la bona salut dels animals, l’edat (absència 
d’animals senils) i al fet que el terreny de treball sigui 
pla (De Cupere et al. 2000).

La figura 8 mostra la corba d’edats de mort docu-
mentada per als ovicaprins. No ha estat possible esta-

blir corbes diferenciades per a les ovelles i les cabres 
a causa del baix nombre d’individus ben diferenciats. 
Només un individu dóna testimoni de la presència 
d’animals menors de 3 mesos, mentre que, aparent-
ment, el sacrifici d’individus d’entre 3 i 9 mesos d’edat 
és nul. Entre els 9 mesos i els 2 anys el sacrifici d’ovi-
caprins privilegia l’obtenció de carn a l’òptim de pes 
de l’animal (carn tipus B, Helmer i Vigne 2004). Igual 
que els bovins, el pic de consum se situa a la franja 
d’edat d’entre 2 i 4 anys. Els treballs que han estu-
diat i plantejat diferents models de gestió dels ramats 
d’ovicaprins (Payne 1973; Helmer 1992; Helmer i 
Vigne 2004) afirmen que el sacrifici d’animals d’en-
tre 2 i 4 anys privilegia l’obtenció de llet tipus B, és 
a dir, el sacrifici de femelles de reforma de les quals ja 
s’ha explotat la capacitat reproductora. Columel·la (3, 
6) aconsella adquirir ovelles de 2 anys, i afirma que la 
millor edat per a les femelles reproductores són els 3 
anys. Aquestes són considerades joves als 5 anys, i ve-
lles a partir del setè any. Així doncs, és probable que als 

 

 

Figura 7. Corba de les edats de mort dels bous. Conjunt del 
segle iii. 

Figura 8. Corba de les edats de mort dels ovicaprins. Conjunt 
del segle iii. 
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Antigons les ovelles es reprodueixin només una o dues 
vegades, assegurant així la renovació completa del ra-
mat cada tres o quatre anys. Els individus més grans de 
4 anys donen testimoni que les millors ovelles, ja sigui 
per les seves capacitats reproductives i/o per la qualitat 
de la seva llana, són conservades, però no fins al límit 
del seu rendiment. La corba documentada mostra un 
sistema destinat fonamentalment a l’autoconsum i a la 
venda d’excedent, i no una producció intensiva d’un 
producte concret. Això reafirma la hipòtesi d’un sis-
tema eficaç i pròsper de gestió ramadera, que permet 
explotar tots els productes en el moment de màxim 
rendiment.

La figura 9 mostra la corba documentada per als 
porcs. Destaca la presència de tots els estadis d’edat, 
amb dos pics, però, que marquen la dinàmica d’apro-
fitament d’aquesta espècie. Els individus menors de 
6 mesos constitueixen una mercaderia fàcil i rendi-
ble quan la vil·la és a prop de la ciutat (Columela 
vii, 9, 4), fet que, atès el nombre de porquets per 
ventrada, no impedeix el consum d’algun d’ells a la 
propietat. Als 6 mesos els porcs mascles copulen per 
primera vegada, i en aquest moment els individus 
destinats a l’engreix són castrats (Columel·la vii, 9, 
4). Als Antigons, els dos individus d’entre 6 mesos i 
1 any poden donar testimoni de la gestió d’excedent 
d’individus, ja que un d’ells és una femella (edat de 
mort entre 10 i 12 mesos). L’etapa entre l’any i els 
2 anys constitueix l’òptim carni dels porcs. El pic 
marca que la majoria se sacrifiquen abans de l’any i 
mig. Un d’aquests individus s’ha pogut determinar 
com a mascle.

L’etapa reproductora dels porcs s’allarga fins als 4 
anys. El segon pic de la corba, que es troba en els 
individus d’entre 2 i 4 anys, explica el sacrifici d’ani-
mals de reforma, segurament femelles de forma ma-
joritària. D’entre els animals comptabilitzats, els dos 
més vells (27-30 mesos i 4-5 anys, respectivament) 
són femelles.

La corba d’edats de mort dels porcs mostra una 
gestió abocada a la producció de carn i a l’obtenció de 
porquets per vendre.

L’explotació dels recursos pecuaris i un esbós  
del paisatge del segle iii

Entre les restes de fauna, els millors indicadors del 
paisatge antic són els micromamífers i les aus salvat-
ges. Els macromamífers, però, també poden donar 
una imatge fiable del paisatge agrari, sobretot quan 
l’ecosistema està fortament antropitzat. En el cas dels 
Antigons només podem basar-nos en l’abocador del 
segle iii per fer una interpretació del paisatge.

La importància dels bous en nombre de restes i en 
biomassa, juntament amb el perfil d’edats de mort, 
planteja que el treball dels bous en la llaurada dels 
camps i el transport, així com l’aportació de carn 

d’aquests animals, són fonamentals en l’economia 
de la vil·la. El ritme de recanvi dels animals –la gran 
majoria en el moment òptim de reproducció i tre-
ball– implica que, o bé el propietari de la vil·la té 
ramats propis i pot disposar dels millors animals, o 
bé que té el poder adquisitiu suficient per renovar 
els bous cada dos o tres anys. El primer cas implica 
una gran propietat. En efecte, els ramats de toros i 
vaques, si volen ser biològicament viables, han de te-
nir un mínim de 20 individus (Halstead 1992), que 
necessiten les instal·lacions adients. Varró (ii, 5, 18) 
parla de ramats d’unes cent vaques i toros, a raó de 
dos toros cada seixanta o setanta vaques. En el segon 
cas –adquisició regular de bous– l’explotació pot ser 
més petita en àrea de terreny, però requereix que sigui 
molt rendible per poder anar renovant els animals tan 
assíduament.

Com hem vist més amunt, la gestió dels ovicaprins 
està destinada a la producció de carn, llana i llet per a la 
vil·la. No es fa una explotació intensiva sobre cap dels 
tres productes, fet que suggereix que els ovicaprins no 
constitueixen la base econòmica dels Antigons. Hals-
tead (1992) planteja que, perquè un ramat sigui viable, 
s’han de tenir entre cinquanta i cent individus com a 
mínim. Varró (ii, 2, 20) no dóna gaires indicacions 
precises sobre el nombre d’ovelles en un ramat, però sí 
que aconsella que no siguin gaire nombroses per evitar 
que una epidèmia malmeti tot el ramat. Del text es 
desprèn que un nombre adient és el de cent ovelles i 
cinquanta cabres, en una proporció d’un mascle cada 
deu femelles en el cas de les cabres. Les exigències de 
terreny són menors que en el cas dels bovins. És ne-
cessària, però, la presència d’alguns camps en guaret 
i, si més no, la possibilitat que el ramat pasturi en els 
marges amb herba dels camps de conreu.

Sobre la base de la corba d’edats de mort (fig. 9), 
els porcs dels Antigons es crien per a la producció 
de carn d’autoconsum i l’obtenció de garrins que es 

 

Figura 9. Corba de les edats de mort dels porcs. Conjunt del 
segle iii. 
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poden vendre fàcilment a la ciutat. Per tal d’assegu-
rar la bona reproducció dels animals i la variabilitat 
genètica suficient, Halstead (1992) afirma que els ra-
mats de porcs han de tenir almenys cent caps. Aques-
ta és també la xifra que proposa Varró, a raó de deu 
mascles per cent femelles (Varron ii, 4, 22). Aquest 
mateix autor (ii, 4, 5) assenyala la conveniència que 
els porcs pasturin en un terreny humit, ombrívol i 
on hi hagi aigua o terreny fangós. Columel·la detalla 
que els porcs poden pasturar en qualsevol tipus de 
terreny, però que els millors són els boscos, on els 
porcs s’alimenten d’aglans, arrels i fruits diversos (vii, 
9, 6).

Com vèiem anteriorment, altres espècies presents 
a la vil·la del segle iii són els èquids, el gos, el conill i 
el cérvol. El seu nombre de restes és massa feble per 
inferir la importància d’aquestes espècies en la vil·la, 
però donen testimoni d’una certa activitat de cacera i 
amplien el ventall de mamífers en el paisatge dels An-
tigons. Tant el cérvol com el conill poden trobar-se en 
leporaria (Varron iii, 12) o bé lliures completament 
al bosc.

Els mol·luscos, tot i constituir una petita part de 
l’alimentació, mostren la diversitat de recursos i eco-
sistemes explotats. Destaquem la notable presència 
de cargols de terra, i en segon lloc la de mol·luscos de  
mar, on l’espècie privilegiada és l’ostra, seguida per 
altres espècies de roca. Les cloïsses i les vieires mos-
tren que també s’aprofiten els fons sorrencs de les 
platges. En aquest sentit, destaquem l’absència de 
tellines, tan abundants en jaciments ibèrics de costa 
com Alorda Park, on es comptabilitzen per milers. 
Això pot ser degut a un canvi de gust en l’alimenta-
ció, tot i que no descartem altres factors que desco-
neixem.

Sobre la base del conjunt d’observacions realitzades 
(espectre faunístic, corba d’edats de mort, zootècnia 
recollida a les fonts), creiem que la vil·la dels Antigons 
al segle iii està envoltada de camps de conreu on treba-
llen els bous, té instal·lacions separades per a cada ti-
pus de ramat (bovins, porcs, ovelles i cabres, èquids), i 
tal volta té una zona de bosc propera o un parc silvestre 
(leporarius). Només els indicis palinològics i geomor-
fològics i els estudis de la parcel·lació poden confir-
mar aquesta hipòtesi, però tot apunta cap a una gran 
propietat on l’obtenció dels recursos és diversificada i 
pròspera. Els mol·luscos marins, adquirits a Tarraco o 
en algun altre mercat, són un testimoni més del poder 
adquisitiu dels propietaris. Caldrà estudiar la possible 
zona d’origen de les ostres i de la resta d’espècies de 
roca en una zona on, pel que coneixem, predomina el 
litoral sorrenc pla.

annex

bovins Porcs ovicaprins

S. ii-iii NR
%

NR
NR

%
NR

NR
%

NR

Banya 18 5,7 3 2,8

Crani 21 6,6 9 8,5 4 3,7

Mandíbula 27 8,5 26 24,5 15 14,0

Dents 47 14,9 38 35,8 27 25,2

Vèrtebres 8 2,5 1 0,9

Costelles 1 0,3

Escàpula 10 3,2 3 2,8 5 4,7

Húmer 17 5,4 6 5,6

Radi 17 5,4 5 4,7 7 6,5

Ulna 4 1,3 3 2,8 1 0,9

Carp 7 2,2

Metacarp 22 7,0 3 2,8 8 7,5

Coxal 10 3,2 1 0,9 4 3,7

Fèmur 6 1,9 1 0,9 2 1,9

Patel·la 1 0,3

Tíbia 10 3,2 5 4,7 9 8,4

Fíbula 2 1,9

Tars 24 7,6 1 0,9 6 5,6

Metatars 13 4,1 1 0,9 3 2,8

Metàpodes 1 0,3 5 4,7

Sesamoides 3

Falanges 49 15,5 2 1,9 7 6,5

ToTal 316 106 107

Taula A. Detall de la representació anatòmica de les quatre es-
pècies domèstiques principals (ovicaprins unificats).



190

AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural
A

nn
ex

. B
io

m
et

ri
a 

de
ls 

A
nt

ig
on

s

n
úm

.
e

sp
èc

ie
o

s
la

t
g

l
b

p
d

p
Sd

d
d

b
d

d
d

a
lt

re
s

e
st

ru
ct

ur
a

C
ro

no
lo

gi
a

59
8

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

D
67

,3
D

l =
 3

8,
4

B
d 

= 
42

,8
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

64
3

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

D
54

,2
D

l =
 2

8,
1

B
d 

= 
32

,6
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

74
9

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

E
62

,8
D

l =
 4

6,
9

B
d 

= 
54

,8
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

17
70

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

E
70

,5
D

l =
 4

0,
4

B
d 

= 
48

,3
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

94
5

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

D
63

,8
D

l =
 3

5,
8

B
d 

= 
43

,4
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

14
03

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

E
72

,6
D

l =
 4

2
B

d 
= 

49
,5

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

81
6

B
ot

a
H

úm
er

E
29

9,
6

85
11

7,
2

41
,1

G
LC

 =
 2

88
,2

89
,2

79
,2

B
T

 =
 8

6,
3

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

90
0

B
ot

a
R

ad
i

D
27

0,
4

39
,4

70
,5

46
,4

B
fd

 =
 6

5,
4

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

95
5

B
ot

a
M

C
E

19
6,

6
63

,3
37

,6
23

,8
61

,9
34

,5
36

,6
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

12
23

B
ot

a
E

sc
àp

ul
a

E
SL

C
 =

 5
6,

6
G

LP
 =

 7
0

B
G

 =
 5

0,
5

LG
 =

 5
8,

9
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

17
74

B
ot

a
M

T
E

23
4,

7
51

,8
29

,2
26

,7
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

17
77

B
ot

a
M

T
E

22
4,

9
48

28
,0

28
,0

58
,6

D
LS

 =
 3

2,
5

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

16
65

B
ot

a
1 

fa
l. 

an
te

ri
or

E
59

,7
33

,8
34

,5
28

,4
33

,7
D

LS
 =

 2
6,

2
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

16
66

B
ot

a
1 

fa
l. 

an
te

ri
or

E
60

,6
34

,2
34

,8
29

,0
33

,1
D

LS
 =

 2
5,

4
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

16
67

B
ot

a
2 

fa
l. 

an
te

ri
or

E
42

,2
35

,1
34

,3
26

,8
31

,4
D

LS
 =

 3
4

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

16
68

B
ot

a
2 

fa
l. 

an
te

ri
or

E
42

,1
33

,5
33

,8
28

,4
34

,1
D

LS
 =

 3
3,

8
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

16
69

B
ot

a
3 

fa
l. 

an
te

ri
or

E
D

LS
 =

 7
4,

0
Ld

 =
 5

7,
8

M
B

S 
= 

28
,5

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

16
70

B
ot

a
3 

fa
l. 

an
te

ri
or

E
D

LS
 =

 7
7,

2
Ld

 =
 5

6,
5

M
B

S 
= 

25
,9

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

16
86

O
C

M
C

E
12

3
23

,4
16

,9
14

,1
9,

9
26

,8
14

,6
14

,1
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C



191

el MarC naTural

n
úm

.
e

sp
èc

ie
o

s
la

t
g

l
b

p
d

p
Sd

d
d

b
d

d
d

a
lt

re
s

e
st

ru
ct

ur
a

C
ro

no
lo

gi
a

17
61

O
C

A
st

rà
ga

l
E

29
,3

D
l =

 1
5,

4
B

d 
= 

18
,9

A
bo

ca
do

r
S.

 ii
-i

ii
 d

C

14
25

O
C

C
al

ca
ni

D
58

,6
G

B
 =

 1
9,

5
A

bo
ca

do
r

S.
 ii

-i
ii

 d
C

12
79

B
ot

a
M

C
E

20
1,

6
66

,4
40

,7
38

,2
26

,5
69

,3
34

,9
38

N
im

fe
u

S.
 v

 d
C

12
80

B
ot

a
M

C
E

19
5,

3
63

,1
35

,8
34

,6
22

,5
64

,2
33

,6
36

,9
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

12
81

B
ot

a
M

C
E

17
8,

9
54

,5
33

,9
29

,6
20

,5
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

16
17

B
ot

a
M

C
E

20
9,

1
61

,7
38

,8
32

,1
20

,8
61

,2
33

,8
36

,7
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

16
18

B
ot

a
A

st
rà

ga
l

E
69

,4
D

l =
 3

8,
6

B
d 

= 
41

,2
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

12
83

B
ot

a
R

ad
i

E
29

1,
9

83
46

,1
43

,7
73

,8
50

,1
B

fp
 =

 7
6,

9
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

42
7

O
C

E
sc

àp
ul

a
E

SL
C

 =
 1

9,
6

G
LP

 =
 3

2,
1

B
G

 =
 1

9,
9

LG
 =

 2
5,

3
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

12
88

E
qs

p
M

C
E

22
3,

8
50

,8
33

,5
21

,9
47

N
im

fe
u

S.
 v

 d
C

13
70

Su
do

A
st

rà
ga

l
E

37
,3

D
l =

 1
8,

8
B

d 
= 

22
,6

N
im

fe
u

S.
 v

 d
C

12
95

O
rc

u
H

úm
er

E
61

,3
12

12
,5

3,
8

8,
5

6,
3

N
im

fe
u

S.
 v

 d
C

12
96

O
rc

u
R

ad
i

D
60

,3
6,

1
3,

0
6,

1
4,

3
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

12
97

O
rc

u
U

ln
a

D
68

,3
D

PA
 =

 7
,8

B
PC

 =
 5

,4
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

12
98

O
rc

u
Fè

m
ur

E
85

,4
16

,6
D

c 
= 

6,
7

7,
1

12
,8

11
,8

G
LC

 =
 8

1,
1

N
im

fe
u

S.
 v

 d
C

13
00

O
rc

u
Fè

m
ur

D
82

,2
16

,5
D

c 
= 

6,
3

6,
7

14
13

G
LC

 =
 7

9,
1

N
im

fe
u

S.
 v

 d
C

13
02

O
rc

u
Fè

m
ur

D
82

,3
16

,2
D

c 
= 

6,
5

6,
8

13
13

,2
G

LC
 =

 7
9,

2
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

13
03

O
rc

u
T

íb
ia

D
93

,2
14

,3
5,

6
11

,5
5,

9
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

13
05

O
rc

u
T

íb
ia

D
89

,3
5,

3
N

im
fe

u
S.

 v
 d

C

Ta
ul

a 
B

. T
ot

es
 le

s 
m

es
ur

es
 s

ón
 e

xp
re

ss
ad

es
 e

n 
m

il·
lím

et
re

s.
 S

ig
le

s 
de

 V
on

 D
en

 D
ri

es
ch

 1
97

6.



192

AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural

bibliografia

Audoin-Rouzeau, F. 1994: La taille du cheval en 
Europe de l’Antiquité aux temps modernes, Fiches 
d’ostéologie animale pour l’archéologie 5, série B: 
Mammifères, APDCA, Juan-les-Pins.

Barone, R. 1986: Anatomie comparée des mammifères 
domestiques, 3a ed., Vigot Frères Editeurs, París.

Behrensmeyer, A. K. 1978: «Taphonomic and Ecolo-
gic Information from Bone Weathering», Paleobio-
logy 4 (2), 150-162.

Chaix, L.; Méniel, P. 2005: Manual de Arqueozoolo-
gía, Ed. Ariel, Barcelona.

Columela, L. J. M. 1988: De los trabajos del campo, 
A. Holgado (ed.), Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, Siglo XXI, Madrid.

Davis, S. J. M. 1989: La arqueología de los animales, 
Ed. Bellaterra, Bellaterra.

De Cupere, B. [et al.] 2000: «Osteological Evidence 
for the Draught Exploitation of Cattle: First Ap-
plications of a New Methodology», International 
Journal of Osteoarchaeology 10, 254-267.

Driesch, A. von den 1976: A guide to the measurement 
of animal bones from archaeological sites, Peabody 
Museum Bulletin 1, Harvard University.

Eisenmann, V.; Beckouche, S. 1986: «Identification 
and Discrimination of Metapodials from Pleisto-
cene and Modern Equus, Wild and Domestic», a: 
Meadow, R. H.; Uerpmann, H. P. (ed.). Equids 
in the Ancient World, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 
Wiesbaden, 117-163.

Forest, V. 1998: «De la hauteur au garrot des espèces 
domestiques en archéozoologie», Revue de Médeci-
ne Vétérinaire 149, 55-60.

Gardeisen, A. 1996-97: «La faune du puits PT2335: 
traitement des animaux à vocation bouchère dans 
la ville de Narbonne au vème siècle de notre ère», 
Les fouilles de l’Hôtel-Dieu de Narbonne, Bulletin de 
la Commission Archéologique et Littéraire de Nar-
bonne 47-48, 171-180.

Halstead, P. 1992: «From reciprocity to redistribu- 
tion: modelling the exchange of livestock in Neo- 
lithic Greece», Anthropozoologica 16, 19-30.

Helmer, D. 1992: La Domestication des animaux par 
les hommes préhistoriques, Masson, París, 1992.

Helmer, D.; Vigne, J.-D. 2004: «La gestion des chep-
tels de caprinés au Néolithique dans le midi de la 
France», a: Approches fonctionnelles en Préhistoire, 
XXV Congrès Préhistorique de France, Nanterre 24-
26 novembre 2000, 397-407.

Lignereux, Y. [et al.] 1991: «Typologie céphalique ca-
nine», Revue de Médecine Vétérinaire 142, 6, 469-
480.

Lignereux, Y.; Peters, J. 1996: «Techniques de bou- 
cherie et rejets osseux en Gaule romaine», Anthro-
pozoologica 24, 45-98.

Payne, S. 1973: «Kill-off Pattern in Sheep and Go-
ats: the mandibles from Asvan kale», Journal of 
the British Institute of Archaeology at Ankara 23, 
281-303.

Peters, J. 1998: Römische Tierhaltung und Tierzucht. 
Eine Synthese aus archäozoologischer Untersuchung 
und schriftlich-bildlicher Überlieferung, Passauer Uni- 
versitätsschriften zur Archäologie, Band 5, Verlag 
Marie Leidorf GmbH & Co., Rahden.

Poplin, F. 1976: «A propos du Nombre de Restes et 
du Nombre d’individus dans les échantillons d’os-
sements», Cahiers du Centre de Recherches Préhisto-
riques 5, 61-75.

Rodet-Belarbi, I. 2003: «Répartition spatiale de 
dépotoirs de boucherie bovine dans les agglomé-
rations gallo-romaines. Première approche», a: Ba-
llet, P. [et al.] (dir.). La ville et ses déchets dans le 
monde romain: rebuts et recyclages, Actes du Colloque 
de Poitiers (19-21 Septembre 2002), Ed. Monique 
Mergoil, Montagnac, 197-208.

Stephan, E. 1997: «Patterns of chemical change in 
fossil bones and various states of bone preservation 
associated with soil conditions», Anthropozoologica 
25-26, 173-180.

Varron 1985: Economie rurale, C. Giraud, Collection 
des Universités de France, Les Belles Lettres, París.

Vigne, J.-D. 1988: Les Mammifères post-glaciaires de 
Corse, étude archéozoologique, xxvi supplément Ga-
llia Préhistoire, CNRS Éditions, París.

5.4.2. les restes faunístiques de la vil·la romana 
de la llosa: gestió ramadera, consum alimentari 
i paisatge

Núria Padrós 

La Llosa és una vil·la romana situada a la zona 
marítima del terme municipal de Cambrils, a la pla-
na costanera del Camp de Tarragona. Estem davant 
d’una situació privilegiada gràcies a les possibilitats de 
distribució de l’excedent agrícola vers la ciutat roma-
na de Tàrraco mitjançant la via terrestre (proximitat 
de la Via Augusta) o la via marítima. Els seus orígens 
es remunten a l’època tardorepublicana (entorn de 
mitjan segle i aC), i va ser remodelada en diverses 
ocasions al llarg del període imperial. El moment de 
màxima esplendor sembla correspondre a la segona 
meitat del segle i i el segle ii dC, i es documenta ac-
tivitat a la vil·la fins al segle vi dC (García i Puche 
2000; García et al. 2001; Macias i Ramón 1994; Ra-
món 1994, 2007).
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Descripció dels materials i metodologia d’anàlisi
El conjunt faunístic objecte de l’estudi prové de les 

excavacions programades que s’han portat a terme des 
del 1991 fins al 2007, de les quals s’ha recuperat un 
total de 2.947 restes.

Per poder realitzar una interpretació del conjunt, les 
restes s’han agrupat prenent en consideració les diver-
ses fases d’ocupació de la vil·la, és a dir, sobre la base de 
la cronologia atribuïda a cada una de les unitats estrati-
gràfiques d’on provenen. Així s’obté una primera visió 
diacrònica general de l’evolució dels conjunts i, per 
tant, dels canvis en les dinàmiques de gestió dels recur-
sos animals implementades al llarg d’aquesta seqüèn-
cia temporal. El primer conjunt correspon a estrats de 
regularització i anivellament del substrat geològic que 
daten de la primera meitat del segle i dC (fase 1). El 
segon grup de restes prové de diversos estrats d’anive-
llament o enderroc, de diversos abocadors de deixalles 
domèstiques i un pou que es poden datar de la primera 
meitat de segle iii dC (fase 2). El darrer agrupament el 
conformen restes datables del moment d’abandó de la 
vil·la romana, entorn del segle v-vi dC, i, consegüent-
ment, procedeixen d’estrats d’obliteració i abandona-
ment de la vil·la (fase 3). S’ha de tenir en compte que 
les restes de fauna recuperades en estrats d’enderroc 
o anivellament del terreny poden correspondre a cro-
nologies anteriors (en nombroses ocasions s’utilitzen 
materials que ja havien estat abocats amb anterioritat 
a altres espais i no acostumen a ser contemporanis a 
l’ocupació). Malgrat aquestes limitacions, s’han agru-
pat les restes d’aquesta forma per obtenir-ne un nom-
bre suficient i poder fer una interpretació del conjunt, 
ja que la seva anàlisi individual per unitat estratigràfica 
feia impossible la seva posterior quantificació i con-
frontació. S’ha aplicat la prova khi quadrat a un sedàs 
del 95 % (diferències significatives a partir de P>0,05) 
per veure si les diferències entre conjunts s’han produït 
per atzar o són fruit de diferències significatives entre 
els conjunts.

Les restes de macromamífers s’han identificat en el 
camp anatòmic i taxonòmic mitjançant la col·lecció de 
referència de la Universitat Autònoma de Barcelona i, 
complementàriament, s’han utilitzat els atles de Baro-
ne (1976) i Schmid (1972).

Les dades sobre la fusió de les epífisis dels ossos 
llargs han estat sistematitzades basant-se en Barone 
(1976) i Silver (1969). L’erupció, substitució i desgast 
de les dents han estat sistematitzats sobre la base del 
treball de Payne (1973) per a les ovelles i Bull i Payne 
(1982) per als porcs.

Anàlisi dels resultats
Les restes analitzades presenten un bon estat de 

conservació i han estat recuperades directament, sense 
garbellar. Aquest fet pot haver portat a infrarepresentar 
alguns animals de petita talla, així com alguns elements 

anatòmics de dimensions reduïdes d’animals de més 
talla. En efecte, com es pot apreciar a la taula 1, el re-
gistre apareix clarament esbiaixat a favor de macroma-
mífers i mol·luscos, mentre que petits mamífers, ocells 
i peixos tenen una ínfima o nul·la representació. 

fase 1 fase 2 fase 3

NR
% 

NR
NR

% 
NR

NR
% 

NR

Mamífers 140 67,0 615 72,1 1.221 64,8

Mol·luscos 62 29,6 225 26,4 645 34,2

Aus 5 2,5 10 1,2 14 0,7

Peixos 2 0,9 3 0,3 5 0,2

Total 209 853 1.885

El grau de fragmentació és bastant elevat, cosa que 
només ha permès la determinació anatòmica i taxonò-
mica d’un 55,4 % del total de la mostra estudiada. Els 
aspectes d’interès tafonòmic observats sobre les restes 
es deuen, principalment, al mateix procés d’excavació, 
a l’acció dels minerals presents en el sòl i a l’atac fisico-
químic de la intempèrie.

El conjunt estudiat està constituït per un total de 
2.947 restes òssies, de les quals 655 restes identificades 
corresponen a espècies domèstiques i 979 restes a espè-
cies salvatges (taula 2).

a) Les espècies domèstiques
De les 655 restes corresponents a animals domèstics, 

la majoria pertanyen a les espècies que formaven part de 
l’alimentació habitual (bous, ovelles, cabres i porcs). A 
la taula 2 es pot veure com les restes d’aquests animals 
constitueixen entorn del 94 % de les espècies domèsti-
ques determinades en tot l’interval temporal estudiat. 

Les restes d’ovicaprins constitueixen l’espècie més 
representada, amb 301 restes (46 % de les espècies do-
mèstiques determinades). Els percentatges en nombre 
de restes són bastant similars durant la primera i la ter-
cera fase (representen entorn del 50 % de les espècies 
domèstiques determinades), mentre que, al conjunt de 
mitjan segle iii (fase 2), es veuen lleugerament superats 
pels bovins.

A la taula 3 es pot veure la distribució anatòmica 
de les restes i les seves freqüències relatives de les tres 
regions bàsiques del cos. S’observa que hi són presents 
totes les parts anatòmiques i que els percentatges són 
bastant similars al llarg de les tres fases, amb una pre-
dominança d’elements anatòmics corresponents a les 
extremitats excepte a la darrera fase, on les restes cefà-

Taula 1. Nombre de restes arqueozoològiques (NR i % NR) 
identificades a la vil·la romana de la Llosa.
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liques presenten el nombre més elevat de restes. Tenint 
en compte que el nombre de peces dentals isolades 
acostuma a causar grans variacions en la part cefàlica, 
s’ha de relativitzar el percentatge obtingut a la fase 3, ja 
que el nombre de dents aïllades determinades és molt 
més elevat que a les dues fases anteriors. El fet que esti-
guin representades totes les parts anatòmiques del cos 
indica que el processament de l’animal es feia in situ, a 
la mateixa vil·la.

Les traces de processament documentades en alguns 
dels ossos indiquen que els animals eren desproveïts de 
la pell (estries en la zona dels metàpodes i falanges), 
eviscerats (estries transversals a les costelles), desarticu-
lats a nivell de les epífisis dels principals ossos llargs i, 
en algun cas, a nivell proximal de les falanges primeres 
(Yravedra 2006). 

Els bovins representen la segona espècie domèstica 
en importància si tenim en compte el seu nombre de 
restes, amb 202 restes identificades, que corresponen 
a un 30,8 % de les espècies domèstiques identificades. 

Només a la fase 2 el nombre de restes supera el grup 
dels ovicaprins.

Si agrupem les freqüències en les tres regions clàssi-
ques del cos (taula 4), es pot apreciar que, al llarg de tot 
el període, més de la meitat de la mostra procedeix de 
l’esquelet apendicular (entorn del 50 %), el crani supe-
ra la quarta part (entorn del 30 %) i la regió més mal re-
presentada és el tronc (entorn del 15 %). La proporció 
d’elements axials acostuma a ser un bon indicador de la 
freqüència amb què van arribar sencers els animals. En 
aquest cas, com també s’ha vist amb els ovicaprins, la 
presència de tots els elements anatòmics fa pensar que 
l’activitat de sacrifici i consum de la carn es feia al recin-
te de la vil·la. Algunes restes de bovins presenten signes 
evidents de processament, com ara talls a nivell de les 
articulacions i de les diàfisis. Una escàpula apareix sec-
cionada a nivell del coll amb la intenció clara de separar 
l’extremitat del tronc. També s’han documentat talls a 
l’acetàbul de la pelvis que van provocar la desarticulació 
de l’extremitat posterior respecte de la pelvis. 

fase 1
(1a 1/2 segle i dC)

fase 2
(1a 1/2 segle iii dC)

fase 3
(segles v-vi dC)

Total

Domèstics NR % NR NMI NR % NR NMI NR % NR NMI NR % NR

Bou 22 26,2 2 103 38 9 77 25,6 6 202 30,8

Ovicaprins 42 50,3 4 97 35,8 9 162 54,3 11 301 46,3

Porc 12 14,3 3 58 21,4 6 42 14,3 6 112 17,1

Gos 1 1,2 1 2 0,7 1 2 0,7 1 5 0,7

Èquid 2 2,4 1 1 0,4 1 3 1,3 1 6 1,3

Gall 5 5,9 1 10 3,7 2 14 4,7 3 29 4,4

Total 84 271 300 655

Salvatges NR % NR NMI NR % NR NMI NR % NR NMI NR % NR

Cérvol 3 4,4 1 3 1,2 1 1 0,2 1 7 0,7

Cabirol 5 2,1 2 8 1,2 2 13 1,3

Senglar 3 1,2 1 5 0,7 1 8 0,8

Llebre 1 1,5 1 4 1,6 1 4 0,6 1 9 0,9

Malacofauna 62 91,2 225 92,6 645 96,6 932 95,2

Ictiofauna 2 2,9 3 1,2 5 0,7 10 1,3

Total 68 243 668 979

No det. 57 27,3 339 39,7 917 48,6 1313 44,5

Total 209 853 1.885 2.947

Taula 2. Elenc de les diverses espècies identificades i el relatiu nombre de restes (NR), percentatge de NR (% NR) i nombre mínim 
d’individus (NMI).
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D’acord amb el nombre de restes (112), els suids 
representen la tercera espècie domèstica (entorn del 
17 % de les espècies domèstiques identificades).

Si tenim en compte la subdivisió per elements es-
quelètics (taula 5), no s’ha trobat cap particular selecció 
de les parts anatòmiques dels animals. Tots els elements 
esquelètics hi són representats, encara que en percentat-
ge són més rellevants aquells de dimensions més grans 
(com els ossos llargs) o aquells més resistents (com les 
mandíbules i les dents) durant tot l’interval cronològic 
estudiat. S’han documentat només tres traces antròpi-
ques: un tall llarg a la cara medial de la diàfisi d’un hú-
mer segurament corresponent al descarnament d’aquest 
os, un petit tall a la cara lateral d’un calcani correspo-
nent a la desarticulació del tars i un impacte longitudi-
nal en un maxil·lar, segurament per accedir al cervell. 

Com es pot veure a la taula 2, després de les tres 
principals categories d’animals domèstics, el pollas-
tre és l’espècie que presenta un nombre més elevat de 

restes (29 fragments ossis –4 % del conjunt domès-
tic– i un nombre mínim d’individus corresponent a 
6). S’han documentat també escasses restes de gos i 
de cavall. L’escassa representació de restes d’èquids en 
el conjunt de l’hàbitat i durant tota la seva cronologia 
s’ha d’interpretar tenint en compte que aquest animal 
desenvolupava un rol determinant en la tracció o com 
a muntura i que no era utilitzat amb finalitat alimen-
tària.

b) Les espècies salvatges
La major part de les restes faunístiques de mamífers 

del conjunt estudiat corresponen a espècies domèsti-
ques (94,4 %), mentre que els mamífers salvatges són 
representats en menor mesura (5,6 %).

Aquest fet ens porta a pensar que la caça no era una 
activitat determinant en l’economia de subsistència de 
la vil·la, però que era un complement alimentari. En-
tre els mamífers salvatges s’han trobat: el cérvol (Cer-

Element
anatòmic 

fase 1 fase 2 fase 3

NR % NR % NR %

Banya 1 1 1

Crani 3 26,2 4 14,4 21 41,3

Mandíbula 2 5 19

Dents 5 4 26

Vèrtebres 5 14,3 9 23,7 23 21,6

Costelles 1 14 12

Escàpula 1 7 7

Húmer 2 17 7

Radi 6 5 5

Ulna 1 1 1

Metacarp 2 3 3

Pelvis 2 59,5 3 61,8 3 37

Fèmur 1 9 9

Tíbia 2 10 10

Tars 1 2

Metatars 3 4 4

Metàpodes 5

Falanges 4 1 4

Total 42 97 162

Taula 3. Distribució anatòmica de les restes d’ovelles i cabres 
de la Llosa.

Element 
anatòmic 

fase 1 fase 2 fase 3

NR % NR %R NR %

Banya 6 5

Crani 3 17 8

Mandíbula 2 31,8 5 31,1 9 29,8

Dents 2 4 1

Vèrtebres 3 13,6 7 13,6 5 15,6

Costelles 7 7

Escàpula 1 1

Húmer 1 1 1

Radi 7 3

Ulna 5 2

Carp 1

Metacarp 1 5 4

Pelvis 54,5 1 55,3 54,5

Fèmur 1 1

Tíbia 1 10 3

Tars 3 5 4

Metatars 1 6 7

Metàpodes 7 8

Falanges 5 8 7

Total 22 103 77

Taula 4. Distribució anatòmica de les restes de bou de la Llosa.
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vus elaphus), el cabirol (Capreolus capreolus), el senglar 
(Sus scrofa) i la llebre (Lepus capensis) (taula 2).

Les escasses restes de peix segurament testimoni-
en una defectuosa tècnica de recuperació de les res-
tes. L’explotació dels recursos marins, però, sí que està 
ben testimoniada per la presència de gran quantitat de 
fauna malacològica (se n’han documentat 932 restes). 
Concretament, està molt representat el múrex, en con-
cret l’espècie Murex brandaris, amb el 33,2 % de les 
restes, i les ostres (Ostrea edulis), que representen la se-
gona espècie més abundant (27 %). Entre les espècies 
terrestres, la més abundant és l’Helix aspersa o cargol 
comú (representa entorn del 35 % del nombre de res-
tes malacològiques).

Observacions sobre el consum alimentari i la gestió 
ramadera a la vil·la romana de la Llosa
Malgrat les limitacions que comporta l’origen de 

les restes (hem de tenir en compte que la majoria de 
restes provenen d’estrats de terraplenament, oblitera- 

cions, enderrocs, que no són una representació fidedig-
na de la utilització dels animals), els patrons de fractu-
ració, la presència de traces de processament i l’absèn-
cia d’animals en connexió anatòmica, indiquen que es 
tracta de deixalles alimentàries. Consegüentment, cre-
iem que és útil confrontar els percentatges de les quatre 
principals espècies d’animals domèstics (bous, ovelles, 
cabres i porcs) entre les tres fases de la vil·la romana 
(fig. 1) i les edats de mort documentades, per obtenir 
una visió general del consum alimentari i la gestió ra-
madera que es practicava a la vil·la romana de la Llosa. 

Si s’observa la figura 1 s’aprecia que els tres grups 
d’espècies que conformen la principal font alimentà-
ria presenten uns percentatges molt variables (possi-
blement a causa de les mateixes limitacions imposades 
per les dimensions de la mostra analitzada). Tanmateix, 
sembla indicar que el consum alimentari de la primera 
meitat del segle i dC (fase 1) i del segle v-vi dC (fase 
3) són bastant similars, amb un predomini dels ovica-
prins i amb percentatges bastant similars de bovins i 
porcins. En canvi, s’observen diferències en el consum 
alimentari en el conjunt de mitjan segle iii dC: men-
tre que a la fase 1 i a la fase 3 el grup més representat 
són els ovicaprins, a la fase 2 el percentatge dels bovins 
supera lleugerament el del grup d’ovelles i cabres. Els 
porcs representen, al llarg de tot l’interval estudiat, el 
tercer grup en importància; tanmateix, es pot observar 
un lleuger augment en els percentatges de mitjan segle 
iii dC. Si contrastem els resultats utilitzant la prova khi 
quadrat, es confirma aquesta observació: tenim dife-
rències significatives entre el conjunt de la fase 1 i el 
de la fase 2 (khi = 7,54; ddl = 2; p = 0,022), així com 
entre la fase 2 i la 3 (khi = 21,68; ddl = 2; p = 0,000). 
Les diferències entre la fase 1 i la fase 2 poden estar 
marcades per l’increment de la presència de bovins 
(d’un 28,9 % passen a un 39,9 %) i porcs (passen d’un 
15,7 % a un 22,5 %), i la menor presència d’ovicaprins 
(d’un 55,3 % es veuen disminuïts a un percentatge del 
37,6 %). Les diferències entre la fase 2 i la fase 3 ens 
indiquen un canvi a la inversa, és a dir, es produeix una 
disminució dels bovins (27,4 %) i dels porcs (14,9 %), 
i un increment del grup d’ovelles i cabres (57,6 %).

Un cop analitzats els canvis produïts en el consum 
alimentari a la vil·la romana de la Llosa al llarg de la 
seva vida, és útil confrontar les conclusions obtingudes 
amb l’estudi de les edats de mort dels individus de la 
tríada domèstica.

A la figura 2 es poden veure les edats de mort del 
grup d’ovelles i cabres al llarg de tot l’interval estu- 
diat. De les 42 restes d’ovicaprins recuperades als 
estrats corresponents de la fase 1, ens podem referir 
a com a mínim 4 individus on la majoria han estat 
morts entorn dels tres anys. Un individu ha estat sacri-
ficat abans dels 24 mesos, fet que pot indicar que part 
de la cabana es destinava exclusivament a l’obtenció 
de la seva carn tendra. Amb relació als ovicaprins de 

Element 
anatòmic

fase 1 fase 2 fase 3

NR % NR % NR %

Crani 1 8 7

Mandíbula 2 25 1 20,7 1 23,8

Dents 3 2

Vèrtebres 25 12 29,3 7 23,8

Costelles 3 5 3

Escàpula 1 1 1

Húmer 1 6

Radi 3 2

Ulna 1 1 1

Metacarp 1 4

Pelvis 1 2 2

Fèmur 50 6 50,0 2 52,4

Patel·la 1

Tíbia 1 1

Tars 1 1

Metatars 1 3 2

Metàpodes 2 2

Falanges 4 2

Total 12 58 42

Taula 5. Distribució anatòmica de les restes de porc de la Llosa.
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la fase 2, s’han identificat 97 restes corresponents a un 
nombre mínim d’individus de 9, dels quals la majoria 
són sacrificats entorn dels 4 i 6 anys. El sacrifici d’ovi-
caprins de la fase 3 s’efectua de forma prioritària sobre 
exemplars que com a mínim han superat els dos anys. 

Valorant les dades en conjunt, s’observa com la 
mortalitat infantil és més aviat baixa en els primers sis 
mesos de vida al llarg de tot l’interval estudiat, però en 
el successiu semestre i sobretot entre el segon i el tercer 
any de vida se sacrifica gran part dels animals cercant el 
moment òptim per obtenir una millor qualitat i quan-
titat de carn. A la fase 2, no obstant, una bona part 
dels individus se sacrifica després dels 36 mesos, espe-
cialment entre els 4 i els 6 anys. Aquest grup d’animals 
segurament eren criats per a la reproducció, l’obtenció 

de llet, i també per a la producció de llana, ja que a 
partir d’aquest moment el pes de l’animal s’estabilitza 
i la qualitat de la carn disminueix (Oueslati 2006). El 
fet que no s’hagi pogut distingir la cabra de l’ovella o 
els mascles de les femelles, que sens dubte tenien un 
destí diferent en la gestió (reproducció, obtenció de 
llet o producció de llana), no permet aprofundir sobre 
l’objectiu concret de la cria d’aquests animals.

El càlcul de l’edat de mort dels bovins (fig. 3) mos-
tra que, majoritàriament, els animals eren sacrificats 
després dels 2 anys de vida, moment en què l’animal ja 
ha arribat al seu òptim carni i ja s’ha pogut reproduir 
com a mínim una vegada. No obstant, també es docu-
menta el consum d’animals més vells que poden haver 
estat sacrificats un cop la seva capacitat reproductora, la 

Figura 1
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producció de llet o la seva força han començat a dismi-
nuir. El grup d’entre 12 i 24 mesos presenta valors mí-
nims, i resulta significatiu que no hi hagi cap individu 
de menys de 12 mesos. Consegüentment, l’edat de sa-
crifici dels bovins de la Llosa indica la plena explotació 
del bestiar boví (obtenció de carn, llet o pell, per exem-
ple). S’incideix, per tant, en la idea d’aprofitament previ 
d’aquesta espècie, considerant no solament la seva força 
de treball sinó també altres productes que pot aportar. 

L’estudi de l’edat de mort documentada per als 
porcs (fig. 4) mostra que el principal grup d’edat sa-
crificat està entre els 12 i els 24 mesos, que coincideix 
amb l’òptim carni de l’animal, durant tot el període. 
En termes generals es fa una gestió dels porcs orienta-
da a l’obtenció de la carn. S’espera que l’animal arribi 
al moment àlgid del seu desenvolupament corporal i 
la major part se sacrifica en aquest moment. El grup 
menor de 12 mesos, poden haver mort per causes na-

turals o potser per sacrificis orientats al consum. Cal 
recordar que en època romana la carn de garrí era molt 
valorada (MacKinnon 2006). També cal destacar que 
cap dels individus és sacrificat més enllà dels 4 anys de 
vida, segurament perquè la capacitat reproductiva de 
les truges comença a disminuir just en aquest moment 
i deixen de ser rendibles. 

Els resultats obtinguts a la vil·la romana de la Llosa 
mostren diferències significatives entre fases tenint en 
compte el nombre de restes però, pel que fa a la gestió 
ramadera, mostren una explotació bastant uniforme. 
Tanmateix, es pot apreciar alguna diferència respecte de 
la gestió dels ovicaprins a mitjan segle iii dC: el sacrifici 
s’orienta a individus entorn dels 4 i 6 anys per a l’ob-
tenció de productes secundaris (llana, llet, xais), mentre 
que a les altres dues fases s’orienta a l’obtenció de carn.

Aquest canvi econòmic també s’aprecia en altres jaci- 
ments d’època romana estudiats a Catalunya. Els ja-
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ciments al nord-est de la península Ibèrica mostren 
que, fins al segle i dC, es mantenen els models agro-
pecuaris arrossegats des d’època ibèrica (Colominas 
2009). En efecte, es presenta un model on les ovelles 
i cabres són els animals més explotats, i bovins i por-
cins, tot i que també importants en nombre de restes, 
juguen un paper secundari. A partir del segle i dC, 
la influència romana produeix canvis territorials, so-
cials i polítics molt importants que tenen repercussió 
en els models agropecuaris indígenes. Els bovins i els 
porcs esdevenen les cabanes més importants, i la seva 
presència en els jaciments es va incrementant fins a ar-
ribar al seu punt àlgid al segle iii dC. Els bovins des- 
envolupen un paper més important després de la ro-
manització, segurament per la necessitat d’incremen-
tar el nombre d’animals destinats a treballs agrícoles o 
a transport (Colominas 2009).

En el cas de la vil·la romana de la Llosa, el conjunt 
arqueofaunístic de mitjan segle i dC evidencia aquest 
model de tradició ibèrica, on ovelles i cabres represen-
ten el grup més important, mentre que bovins i porcs 
resten en un paper secundari. En canvi, en el conjunt 
del segle iii dC, s’aprecia com la presència dels bovins 
augmenta considerablement, així com augmenta el 
percentatge de porcs i disminueix el d’ovicaprins. Tan-
mateix, els bovins mai assoleixen la importància que 
tenen en els jaciments del nord-est de la Península, o 
com a la veïna vil·la romana dels Antigons (Valenzuela 
Lamas, en aquest volum).

Conclusions
En resum, podem dir que estem davant d’una es-

tructura d’economia mixta que utilitza els animals, 
sobretot els porcs, com a base alimentària primària 
per a l’aprovisionament de carn, i els bovins, tant per 
a l’obtenció de carn com per a l’activitat agrícola o 
transport. Els ovicaprins proporcionaven carn de mi-
llor qualitat, llana, llet i productes derivats. L’elevada 
presència de restes d’ovicaprins ens fa pensar en una 
utilització agropastoral de l’entorn de la vil·la.

La caça, al contrari, representa un paper secunda-
ri, malgrat que es documenta l’explotació notable dels 
recursos marins, sobretot de mol·luscos. La presència 
de cérvol i cabirol pot indicar la proximitat de zones 
boscoses al voltant de la vil·la, encara que aquestes es-
pècies també poden freqüentar zones arbustives i fins 
i tot, en el cas del cabirol, medis agrícoles (Carranza 
2008; San José 2008).
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5.4.3. la llosa i els antigons, una aproximació 
a la producció ramadera de les villae de l’ager 
Tarraconensis. Segles iii-vi dC

Núria Padrós i Sílvia Valenzuela Lamas 

L’estudi de les restes de fauna de les vil·les romanes 
de la Llosa i dels Antigons permet comparar l’alimenta-
ció i la gestió ramadera de dues vil·les situades al Camp 
de Tarragona en ecosistemes lleugerament diferents. 
Mentre que la vil·la de la Llosa (Cambrils) està situada 
a primera línia de costa (García et al. 2001; Ramón 
2007), la vil·la dels Antigons (Reus) s’ubica enmig de 
la plana costanera, en un paisatge més orientat cap a 
l’interior (Capdevila i Massó 1976-1977).

La comparació s’ha dut a terme a dos nivells: d’una 
banda, sobre la proporció de les diferents espècies pre-
sents al registre (en % NRD, nombre de restes deter-
minades en l’aspecte anatòmic i taxonòmic), que re-
flecteixen la composició de l’alimentació, i de l’altra, 
sobre els perfils d’edat de mort de les principals espè-
cies consumides (bovins, ovicaprins i porcs), que indi-
quen la gestió ramadera realitzada. La combinació dels 
dos factors és reveladora de les estratègies alimentàries 
i ramaderes desenvolupades a les dues vil·les, i permet 
integrar aquestes dades amb la resta de la informació 
arqueològica.

Els contextos comparats corresponen als registres 
datats del segle iii i del segle v-vi, presents a les dues 
vil·les i formats per més de 110 restes, fet que possibi-
lita la comparació estadística dels resultats.

Característiques generals dels conjunts
La gran majoria de les restes faunístiques recupe-

rades als Antigons i a la Llosa correspon a deixalles 
alimentàries, caracteritzades per la presència de traces 
antròpiques (talls i impactes), i un elevat grau de frag-
mentació de les restes. L’estudi tafonòmic realitzat de-
mostra que no hi ha hagut problemes de conservació o 
recuperació diferencial en el cas dels mamífers, i sí, en 
canvi, en el cas de peixos i ocells, ja que en ambdues 
vil·les no es va tamisar sistemàticament el sediment.

La baixa incidència dels agents postdeposicionals 
(arrels, carnívors, meteorització, etc.) sobre les restes de 
mamífer i de mol·lusc permet afirmar que el registre 
analitzat és una mostra fiable del conjunt dipositat (sen-
su Ringrose 1993). En aquest sentit, cal dir que la gran 
majoria de restes prové d’estrats d’abocament i abandó, 
fet que remet a un origen secundari de les restes.

Composició de l’alimentació càrnia
Tant a la vil·la dels Antigons com a la Llosa, els ma-

mífers constitueixen la major part del registre, seguits 
pels mol·luscos. Aquests últims se situen entorn del 

5.4.3. la llosa and els antigons, an approach 
to stockbreeding in the villae of the ager 
Tarraconensis. 3rd - 6th centuries ad

Núria Padrós and Sílvia Valenzuela Lamas 

Studies made of the animal remains found at the 
Roman villas of La Llosa and Els Antigons allow us 
to compare the food and stockbreeding of two vil-
las located in the Camp of Tarragona with slightly 
different ecosystems. Whereas the villa of La Llosa 
(Cambrils) is right on the coast (García et al. 2001; 
Ramón 2007), Els Antigons (Reus) is in the middle 
of the coastal plain, in a landscape orientated more 
towards the interior (Capdevila and Massó 1976-
1977).

The comparison was made on two levels. One was 
based on the proportion of the different species present 
in the archaeological record (in % NISP - the number 
of identified specimens in anatomic and taxonomic 
terms), which reflects the composition of the food of 
the villas’ inhabitants, and the other on a profile of 
the age at which the main species consumed (bovines, 
ovicaprids and swine) were slaughtered, which tells us 
how they managed their livestock. The combination 
of these two factors reveals the food and stockbreeding 
strategies of the two villas and allows us to integrate 
this data into the rest of the archaeological informa-
tion.

The contexts we compared correspond to the ar-
chaeological records dating from the 3rd century to the 
4th – 5th centuries found at the two villas, which were 
made up of more than 110 remains, making statistical 
comparison of the results possible.

General Characteristics of the Assemblage
The vast majority of the animal remains found 

at Els Antigons and La Llosa correspond to food 
waste. They are characterised by the presence of 
anthropic traces (cuts and impacts) and a high de-
gree of fragmentation. The taphonomic study car-
ried out shows that while there were no problems of 
conservation or differential recovery in the case of 
mammals, this was not the case for fish and birds, 
as in neither villa was the sediment systematically 
sieved.

The low incidence of post-depositional agents 
(roots, carnivores, meteorisation, etc.) on the mammal 
and mollusc remains means that we take the analysed 
record as a reliable sample of the deposited assemblage 
(sensu Ringrose 1993). In this respect, it must be said 
that by far the largest part of the remains came from 
rubbish and abandonment strata, a fact that indicates 
a secondary origin for them.
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Composition of the Meat consumed as Food
At both Els Antigons and La Llosa mammals were 

the largest part of the record, followed by molluscs. 
The latter made up about 30% of the remains over the 
chronology of the two villas, which suggests quite a 
similar diet at this level (Table 1).

Focusing more on mammals, the domestic selection 
made up the largest part of the faunal record of the two 
villas. However, we observe significant differences be-
tween them in the 3rd century AD. Whereas at Els An-
tigons the best-represented group is that of the bovines, 
which makes up almost 60% of the domestic remains, at 
La Llosa, although the record is dominated by bovines, 
the percentage of ovicaprids is also very high (Table 2, 
Figure 1). The chi-square distribution test confirms this 
appraisal (khi = 33.26; ddl = 2; p = 0,000).

In the following phase (the 5th century), the faunal 
record of the two villas equalises considerably (Table 
2, Figure 2) and ovicaprids make up the largest group, 
followed by bovines and swine. The chi-square distri-
bution test shows that it is highly unlikely that the dif-
ferences observed between the two villas are the result 
of chance (khi = 9.38; ddl = 2; p = 0.009), leading us 
to conclude that there were no significant differences 
between the two villas during this period.

Bovine Management
Throughout the chronology and in both villas most 

of the bovines were slaughtered between the ages of two 
and four (Figure 3), indicating that the animals were 
preferentially eaten after they had reproduced once or 
twice and were not sold or kept as for breeding (Col. 
Rei. Rust. 22.1 and 24.1; Varr. R. R. 2.5.17). Likewise, 
we find that occasionally older animals were eaten, a 
fact that, together with the presence of pathologies as-
sociated with beasts of burden (flattening of the distal 
articulations of the metapode and exostosis on the pha-
lanxes), indicates that there were animals whose specific 
purpose was to work in the fields of both villas.

30 % de les restes al llarg de la cronologia a les dues vil-
les, fet que suggereix una dieta bastant similar a aquest 
nivell (taula 1).

Centrant-nos més en els mamífers, la tríada domès-
tica constitueix el gruix del registre faunístic d’amb-
dues vil·les. Tanmateix, observem diferències signifi-
catives entre elles al segle iii dC: mentre que als An-
tigons el grup més ben representat és el dels bovins, 
que constitueixen gairebé el 60 % de les restes de la 
tríada domèstica, a la Llosa, tot i que el registre està 
dominat pels bovins, el percentatge d’ovicaprins és 
també molt elevat (taula 2, fig. 1). La prova khi qua-
drat confirma aquesta apreciació (khi = 33,26; ddl = 2; 
p = 0,000).

A la fase següent (segle v), el registre faunístic de 
les dues vil·les s’uniformitza considerablement (taula 
2, fig. 2), i el dels ovicaprins és el grup més represen-
tat, seguits pels bovins i els porcs. La prova khi qua-
drat indica que hi ha molt poques possibilitats que 

la llosa els antigons

Segle iii Segle v-vi Segle iii Segle v

NR %NR NR %NR NR %NR NR %NR

Mamífers 615 72,1 1.221 64,8 1.011 69,7 307 65,3

Mol·luscos 225 26,4 645 34,2 426 29,4 161 34,3

Aus 10 1,2 14 0,7 9 0,6 2 0,4

Peixos 3 0,3 5 0,2 5 0,3 0 0,4

Total 853 1.885 1.451 470

Taula 1. Nombre de restes arqueozoològiques identificades a les vil·les romanes de la Llosa i dels Antigons als segles iii i v dC.
Table 1. Number of archaeozoological remains identified at the Roman villas of La Llosa and Els Antigons in the 3rd and 5th cen-
turies AD.

Segle iii Segle v-vi

% NRD La Llosa
Els  

Antigons
La Llosa

Els  
Antigons

Bou   39,9   59,6   27,4   39,4

Ovicaprins   37,6   20,3   57,6   41,7

Porc   22,5   20,1   14,9   18,9

nrd
tríada

258 537 281 132

Taula 2. Nombre de restes de la tríada domèstica identificades 
a les vil·les romanes de la Llosa i dels Antigons als segles iii i  
v dC.
Table 2. Number of domestic selection remains identified at 
the Roman villas of La Llosa and Els Antigons in the 3rd and 
5th centuries AD.
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Ovicaprid Management
In 3rd-century Els Antigons most of the animals 

that were eaten were slaughtered between the ages 
of two and four (Figure 4, non-corrected mortality 
profiles). At La Llosa, on the other hand, most of the 
animals slaughtered for food were over four years old. 
This suggests a variation in ovicaprid management be-
tween the two villas. In the former, it appears that they 
focused on selling lambs and eating animals that had 
been able to reproduce, but had not been selected for 
breeding (partially comparable to the bovine manage-
ment of both villas), whereas at La Llosa there appears 
to have been a more intensive use of secondary animal 
products (milk, wool and lambs). In the 5th century 
there was a growth in consumption of ovicaprids of 
between one and two years of age at La Llosa, while 

les diferències observades entre les dues vil·les siguin 
producte de l’atzar (khi = 9,38; ddl = 2; p = 0,009), i 
per tant considerem que no hi ha diferències signifi-
catives entre les dues vil·les en aquest període.

Gestió dels bovins
Al llarg de tota la cronologia i en ambdues vil·les, 

el pic de sacrifici dels bovins se situa entre els 2 i els 4 
anys de vida (fig. 3), fet que indica el consum prefe-
rent d’animals que s’han pogut reproduir una o dues 
vegades, i que no s’han venut ni conservat com a repro-
ductors (Col. Rei. Rust. 22.1 i 24.1; Varr. R. R. 2.5.17). 
Així mateix, es constata el consum esporàdic d’animals 
més vells, fet que, juntament amb la presència de pa-
tologies associades a treballs de càrrega (aplanament de 
les articulacions distals dels metàpodes i exostosis a les 
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Figure 2. Comparison of the 
percentage number of identi-
fied specimens (% NISP) in 
the domestic selection of the 
Roman villas of La Llosa and 
Els Antigons from the 5th 
century AD.
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Figure 1. Comparison of the 
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fied specimens (% NISP) in 
the domestic selection of the 
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Els Antigons from the 3rd cen-
tury AD.
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at Els Antigons the small sample size prevents us from 
hypothesising on the type of management carried out. 
Likewise, the data also suggests differing forms of 
management between the two villas during the Late 
Roman period.

Swine Management
In contrast to the other two taxons, from which 

multiple products can be obtained, swine are only 
used for food. Pork was much appreciated by the Ro-
mans (Plin. H. N. 8, 209). The age of death curves 
documented in the two villas (Figure 5) correspond 
to this situation. Consumption peaks at the optimum 
for meat (12 - 24 months) throughout the chronology, 

falanges), indica l’existència d’animals destinats específi-
cament al treball dels camps en ambdues vil·les.

Gestió dels ovicaprins
Als Antigons, al segle iii, els animals més consumits 

tenen entre 2 i 4 anys de vida (fig. 4, corbes no ponde-
rades). A la Llosa, en canvi, el consum se centra sobre 
els animals de més de 4 anys. Això suggereix una gestió 
diferent dels ovicaprins a les dues vil·les: en el primer 
cas, el perfil s’adiu amb la gestió centrada en la venda 
de xais i el consum dels animals que s’han pogut repro-
duir però que no s’han seleccionat com a reproductors 
–en part equiparable a la gestió dels bovins d’ambdues 
vil·les–, mentre que a la Llosa el perfil respon a una 
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Figura 3. Edat de mort dels 
exemplars de bovins als segles 
iii i v a la Llosa i als Antigons 
(NMI = nombre mínim d’in-
dividus; NR = nombre de res-
tes). 
Figure 3. Age of death of the 
bovine specimens in the 3rd 
and 5th centuries at La Llo-
sa and Els Antigons (MNI = 
minimum number of indi-
viduals; NR = number of re-
mains).

Edats de mort dels bovins. Segle iii dC

Edats de mort dels bovins. Segle v dC



204

AGER TARRACONENSIS 1. aSPeCTeS HISTÒrICS I MarC naTural

despite the low number of remains found at La Llosa 
and Els Antigons for the 5th century. The presence of 
other age groups (between 0 and 6 months and even 
up to four years old) is probably an indication that 
these animals were bred and kept in situ at Els Antig-
ons and most likely also at La Llosa.

Discussion
The results obtained at the villas of La Llosa and 

Els Antigons show a diversified exploitation of the sur-
rounding area, but with different productions for each 
villa. At La Llosa we find that ovicaprids were more 
important, both in the proportion used as food and 
in keeping them alive longer (up to fours years old). 

utilització més intensa dels productes secundaris dels 
animals (llet, llana, xais). Al segle v, a la Llosa creix el 
consum d’ovicaprins d’entre 1 i 2 anys, mentre que 
als Antigons el reduït volum de mostra impedeix fer 
hipòtesis sobre la gestió practicada. Tanmateix, les da-
des suggereixen també gestions diferents entre les dues 
vil·les durant el baix Imperi.

Gestió dels porcs 
Al contrari que els altres dos taxons, dels quals es po-

den obtenir multiplicitat de productes, els porcs tenen 
una finalitat purament alimentària. La carn de porcí era 
molt valorada pels mateixos romans (Plin. H. N. 8, 209). 
Les corbes d’edat de mort documentades a les dues vil-

Fig.4
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Figura 4. Edat de mort dels 
exemplars d’ovicaprins als se-
gles iii i v a la Llosa i als Anti-
gons (NMI = nombre mínim 
d’individus; NR = nombre de 
restes).
Figure 4. Age of death of the 
ovicaprid specimens in the 
3rd and 5th centuries at La 
Llosa and Els Antigons (MNI 
= minimum number of indi-
viduals; NR = number of re-
mains).
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les (fig. 5) responen a aquesta realitat. El pic de consum 
se situa a l’òptim carni (12-24 mesos) al llarg de tota la 
cronologia, tot i el baix nombre de restes de la Llosa i 
els Antigons al segle v. La presència d’altres grups d’edat 
–de 0 a 6 mesos, i fins de més de 4 anys– indica amb se-
guretat la cria i el manteniment in situ d’aquests animals 
als Antigons i, molt probablement, també a la Llosa.

Discussió
Els resultats obtinguts a les vil·les de la Llosa i dels 

Antigons mostren una explotació diversificada de l’en-
torn però amb produccions diferents segons la vil·la. A la 
Llosa trobem una importància més gran dels ovicaprins, 
tant en proporció amb l’alimentació com en el mante-
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At Els Antigons, on the other hand, there are more 
bovines and swine, and these were kept alive longer 
than at La Llosa. In other Roman-period contexts that 
have been studied to date in Catalonia there is a gen-
eral numerical prevalence of bovine remains, perhaps 
due to the increase in demand for this type of ani-
mal for transportation or ploughing fields (Colominas 
2009).

The differences between the two villas can also be 
seen in the mollusc remains. At Els Antigons, oysters 
(a species clearly used as a food) are in the majority, 
while at La Llosa, the most common species is Murex 
brandaris (used to make purple), although oysters are 
also numerous (Padrós, in this volume).

Figura 5. Edat de mort dels 
exemplars de suids als segles 
iii i v a la Llosa i als Anti-
gons (NMI = nombre mínim 
d’individus; NR = nombre de 
restes). 
Figure 5. Age of death of the 
swine specimens in the 3rd 
and 5th centuries at La Llo-
sa and Els Antigons (MNI = 
minimum number of indi-
viduals; NR = number of re-
mains).
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niment en vida dels animals, que s’allarga fins als 4 anys. 
Als Antigons, en canvi, hi ha més presència de bovins i 
de porcs, que es conserven vius durant més temps que a 
la Llosa. En els altres contextos d’època romana estudiats 
fins ara a Catalunya, en general prevalen numèricament 
les restes de bovins, potser relacionat amb l’increment 
de la demanda d’aquest animal per a les feines de trans-
port i llaurada dels camps (Colominas 2009).

Les diferències entre les dues vil·les també es po-
sen de manifest amb els mol·luscos recuperats: mentre 
que als Antigons predominen les ostres –espècie amb 
clara vocació alimentària–, a la Llosa l’espècie més ben 
representada és el Murex brandaris, relacionat amb la 
producció de porpra, tot i que les ostres són també 
nombroses (Padrós, en aquest volum).

A grans trets, doncs, podem dir que els Antigons i 
la Llosa concentren la seva activitat ramadera en pro-
ductes diferents, no només pel que fa a la composició 
de la cabana sinó també en la gestió dels ramats. En el 
terreny alimentari, les espècies domèstiques –especial-
ment bovins, ovicaprins i porcs– constitueixen el gruix 
de la dieta càrnia.

Les espècies salvatges documentades han estat el 
cérvol (Cervus elaphus), el cabirol (Capreolus capreolus), 
el senglar (Sus scrofa) i la llebre (Lepus europaeus), fet 
que indica la presència i la cacera esporàdica d’aquestes 
espècies a l’ager Tarraconensis.

La infrarepresentació de les restes de peix respon, 
amb tota probabilitat, a l’absència de tamisatge durant 
l’excavació. Tanmateix, l’explotació dels recursos marins 
està ben testimoniada per la presència de gran quantitat 
de restes malacofaunístiques, com ja s’ha dit, especial-
ment de Murex brandaris i d’ostres a la Llosa, i predomi-
nantment d’ostres (Ostrea edulis) als Antigons.

Altres espècies documentades, que no formen part 
de l’alimentació habitual, són el cavall, l’ase, el gos i el 
gat, així com la guineu, el llop i diversos rosegadors. La 
presència ocasional de la caça de llops i guineus s’ha de 
relacionar amb la protecció dels corrals.

Valorant el global de les dades obtingudes de l’anàlisi 
arqueozoològica, se’ns dibuixa un quadre d’una comu-
nitat capaç d’explotar de la millor manera tots els recur-
sos econòmics d’origen animal disponibles a l’entorn 
immediat, tant a l’interior com a la costa, utilitzant-los 
per al propi manteniment i, molt probablement, per a 
la venda amb la veïna capital de la Tarraconensis. 

En definitiva, se’ns presenta una estructura d’econo-
mia mixta que utilitza els animals com a base alimentà-
ria primària per a l’aprovisionament de carn i l’obtenció 
d’altres productes, com la llana i la llet, i la força de tre-
ball per al conreu dels camps i el transport, així com la 
cria d’animals per a la seva venda. La vil·la constitueix un 
nucli prevalentment autosuficient, i tant la Llosa com els 
Antigons constitueixen exemples bastant canònics de vil-
la rústica, en part aïllada al camp i en part lligada amb els 
mercats i l’activitat de la veïna capital, Tàrraco.

In summary, we can say that the stockbreeding at 
Els Antigons and La Llosa concentrated on different 
products, not only in terms of the composition of the 
livestock, but also in the management of the herds and 
flocks. With respect to food, the domesticated species 
(particularly bovines, ovicaprids and swine) provided 
the majority of the meat in the diet.

The wild species documented were deer (Cervus 
elaphus), roe-deer (Capreolus capreolus), wild boar (Sus 
scrofa) and hare (Lepus europaeus), indicating that they 
were present and occasionally hunted in the ager Tar-
raconensis.

The under-representation of fish remains is prob-
ably due to the lack of sieving during the excavation. 
Nevertheless, the exploitation of marine resources is 
well evidenced by the presence of large quantities of 
malacofaunistic remains, as mentioned above, particu-
larly of Murex brandaris and oysters at La Llosa, and 
predominantly oysters (Ostrea edulis) at Els Antigons.

Other documented species that were not part of 
the normal diet are horses, donkeys, dogs and cats, 
as well as foxes, wolves and various rodents. The oc-
casional hunting of wolves and foxes is attributed to 
protecting the stock pens.

An overall evaluation of the data obtained from the 
archaeozoological analysis paints a picture of a com-
munity able to optimise the exploitation of all the 
animal resources available in the immediate surround-
ings, both inland and on the coast. They used these for 
their own sustenance and also probably to sell to the 
neighbouring capital of the Tarraconensis. 

In summary, we see a mixed economic structure 
that used animals as a primary source of food, both as 
a supply of meat and other products, such as milk and 
wool, and for breeding to sell. They also used beasts 
of burden for ploughing the fields and for transport. 
Villas were primarily self-sufficient and both La Llosa 
and Els Antigons are fairly classical examples of rural 
villas in an isolated part of the countryside, while be-
ing partially linked to the markets and activities of the 
neighbouring capital, Tarraco.
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