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Tàrraco fou una extensa urbs que podria haver assolit, durant la segona meitat del s. I i la primera del segle II 

dC, la xifra de 25 o 30 mil habitants. Es tractà d’una col·lectivitat amb identitat comuna organitzada físicament a 

través d’un pla urbanístic format dinàmicament des del s. II aC i que, dins i a fora de les muralles, abraçà en 

l’època de màxima plenitud una extensió aproximada de 80-85 ha. Com qualsevol altre ciutat Tàrraco ha de 

considerar-se un fenomen geogràfic amb diferents accepcions. El seu urbanisme fou la materialització d’un 

sistema propi d’organització territorial establert pels agrimensors, però a la vegada conseqüència indistinta de 

l’adaptació al medi físic i de l’evolució històrica, a nivell local i en funció del context geopolític que propicià i 

mantingué vigent el nucli urbà. La ciutat constituí una realitat social, reflex del tarannà dels seus habitats i també 

del seu rol dins l’Imperi Romà, que vertebrava quatre grans activitats urbanes interelacionades: la funció 

domèstica, l’econòmica, l’administrativa i la ideològica. 

 

L’arqueologia contemporània de Tarragona ha incidit fonamentalment en els vestigis derivats de la quarta 

activitat urbana, referent a les activitats de manifestació ideològica i cultural. Tàrraco, com a capital provincial de 

rang imperial, es dotà d’una sèrie de complexos urbanístics a imatge de Roma. Es considera que des d’aquí 

s’originà el culte imperial a les províncies occidentals. L’altar d’August (Quintilià, Inst. Orat. VI, 3, 77) o la 

sol·licitud per aixecar un temple dedicat a aquest emperador (Tàcit, Ann. I, 78) són els arguments emprats per 

a aquesta afirmació. La capitalitat provincial atorgada per August comportà la reforma de l’antic Fòrum 

republicà i la construcció del Teatre, de la Seu del Concilium Provinciae, del Circ i de l’Amfiteatre. Aquests 

espais esdevingueren el marc escenogràfic de les cerimònies de caire político-religiós, les quals traspassarien 

els límits de la ciutat implicant als habitats del seu territorium i també als d’altres ciutats de la província. Es 

tractava però de pompae i ludi desenvolupats en dates significatives o puntuals i, en la majoria dels casos, 

relacionats amb la propagandística del poder municipal o provincial.  

 

Els jocs i les cerimònies polítiques i religioses formaven part de l’expressivitat col·lectiva de la societat de 

Tàrraco, en contraposició a activitats de lleure individuals i quotidianes com la pràctica dels banys. Nombrosos 

autors clàssics –Ciceró, Plini el vell, Sèneca, Marcial...- han deixat constància de la importància creixent que 

obtingué la pràctica dels banys en la societat romana. Si inicialment els banys respongueren a una necessitats 

íntimes i higièniques –lavatrinae-, ben aviat el desenvolupament econòmic i la influència de la luxuria 

hel·lenística originà la proliferació de banys privats o públics. Més endavant, les polítiques populistes dels 

emperadors romans originaren el fenomen de les thermae, un gran complex lúdic de caire públic integrat per 
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jardins, biblioteques, sales de reunió, etc., que tenien com a epicentre un edifici termal. D’aquesta manera es 

posava a l’abast de les classes socials menys afavorides la pràctica dels banys, fins a aquesta data un costum 

més propi de les elits urbanes.  

 

Els banys esdevingueren a partir del s. I dC el principal referent lúdic quotidià de la societat romana. Les termes 

privades constituïren un espai domèstic més, tant en les domus senyorials urbanes com en les vil·lae del camp. 

Les termes públiques proliferaren com a conseqüència de l’evergetisme imperial o municipal. A Itàlia, per 

exemple, els banys públics eren, després dels temples religiosos, els edificis públics més nombrosos (Delaine 

1999 a-b). De forma mimètica i, com també succeïa en altres edificis d’espectacles, els espais termals públics 

s’estengueren arreu de les províncies romanes. Els banys foren un factor més de globalització cultural i la seva 

construcció es convertí en reclam popular en moltes ciutats (Fagan 2002, 164-167). 

 

Les termes romanes han esdevingut a Tarragona una realitat arqueològica poc coneguda. Ha estat, a partir de 

la transformació urbana que ha experimentat la ciutat en els últims 15 anys, quan s’han produït nombroses 

troballes fent justícia a la rellevància social que hagueren de tenir els banys durant l’etapa clàssica (fig. 1). Els 

banys a Tàrraco han de considerar-se una pràctica generalitzada relacionada amb diferents activitats urbanes 

de la ciutat, ja que representà un aspecte higiènic fonamental de la funció domèstica –no totes les cases 

disposarien d’aigua corrent- i, a la vegada, un actiu imprescindible en les activitats d’esbarjo diari. Eren un 

servei públic per als habitants de la ciutat i també pels nombrosos visitats que Tàrraco tenia per la condició de 

portus i capital administrativa i política. Les termes públiques foren els principals indrets urbans de trobada 

social, d’activitat esportiva i cultural de les ciutats i, en el cas de Tàrraco, les noves dades posen de manifest la 

seva rellevància en la seva planificació i evolució urbanística. Al mateix temps, la proliferació de recintes termals 

mostra la seva vitalitat econòmica en tant que les despeses de funcionament i manteniment d’aquests edificis 

representarien cost molt important. 

 

Escrits clàssics testimonien la teràpia de banys freds que va fer August durant la seva convalescència a 

Tàrraco (Gozalbes 1997) i l’epigrafia ens aporta indicis sobre la construcció d’unes piscines d’aigua calenta 

(RIT 694, Díez de Velasco 1998, 100), la restauració de les thermae montanarum (RIT 155) i la possibilitat 

incerta d’un altre espai termal (RIT 801, Gómez Pallarès 2000, 121). Les primeres troballes es remunten a 

l’època d’Hernández Sanahuja, en què es localitzaren unes possibles termes entorn els núms. 4-8 del carrer 

de Méndez Nuñez (Massó/Menchon 1991) i altres de més reduïdes a la pedrera portuària del s. XIX (López 

Vilar 1993). Sanahuja també identificà, entorn els núms 11-13 de la Baixada del Toro, elements epigràfics, 

estatuària i restes d’un bany octogonal (Hernández/Torres 1967, 113). 
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A inicis del segle XX els treballs arqueològics desenvolupats entorn la basílica paleocristiana permeteren la 

documentació parcial de dos conjunts termals, possibles balnea privats i de cronologia incerta 

(Tulla/Beltran/Oliva 1927 i Serra 1930). A l’any 1958 la urbanització de la plaça Prim ocasionà una sèrie de 

troballes puntuals examinades per M. Aleu i Sánchez Real donant peu a la identificació d’un possible 

caldarium, la planta del qual podria haver condicionat l’actual forma de l’anomenada plaça de la mitja lluna, 

indret en el qual Serra Vilaró plantejava la hipòtesis d’un temple de Minerva segons la inscripció RIT 39 (v. Aleu 

manuscrit i Serra 1932, 50). Prop d’aquest indret es localitzà a l’any 1940 un segment de fonament en opus 

quadratum pertanyent a un edifici de grans dimensions i un tram de carrer, posteriorment identificat com el 

cardo maximus de la ciutat (Macias 2000). Malgrat que aquests indicis són insuficients per a la identificació 

d’un conjunt termal, s’ha cregut convenient el seu esment donada la proximitat amb les troballes efectuades a 

l’extrem superior del carrer d’Apodaca1 (fig. 2). A l’any 1994 l’actuació duta a terme a l’immoble núm. 7 del 

carrer documentà, en el darrer quart del s. I aC, part d’un edifici bastit en opus quadratum i que disposava 

d’unes latrines. En el darrer terç del segle I aquest fou desmuntat o reformat i s’aixecà un nou recinte 

monumental del qual es conserven fonaments en opus caementicium i, puntualment, pavimentacions en 

signinum més indicis de revestiment parietal en marbre. En el decurs de l’any 2001 es va fer una breu 

excavació arqueològica al bell mig del carrer i enfront del solar núm. 7. En destaca una fase postaugustea de la 

qual es document una estança amb evidències d’hipocaust, un recinte contigu amb suport per una caldera de 

bronze i part d’un possible corredor de servei. És una obra d’opus caementicium que a l’estança calefactada 

combina l’ús de carreus com a elements de reforç en les cantonades.  

 

Les característiques d’ambdues troballes, una disposició urbana coincident i els antecedents descrits per M. 

Aleu són els arguments emprats per a la identificació d’un conjunt termal de morfologia i cronologia encara 

indeterminada2. A més, l’envergadura de les construccions i la seva ubicació urbana, propera al teatre i 

colindant amb el cardo maximus de la ciutat permeten hipotetitzar sobre la presència d’unes termes públiques 

associades al procés de monumentalització lúdica de la façana marítima de la ciutat.  

 

                                                 
1 Actuacions arqueològiques efectuades per l’empresa CODEX – Arqueologia i Patrimoni (1994, 2003) i 
dirigides pels arqueòlegs P. Bravo, M. Garcia, J.M. Puche, J.A. Remolà i J.F. Roig. En destaquen els 
resultats obtinguts al bell mig del carrer en una intervenció cofinançada pel Museu d’Història de Tarragona. 
2 Les restes indiquen que confrontaria per l’est amb el cardo maximus i que la seva extensió hipotètica 
podria arribar des de la plaça de la mitja lluna fins a un indret proper al carrer d’Orosi. Possiblement 
l’edificació d’aquest conjunt termal és produí en el darrer terç del s. I dC, mentre que el seu abandó se situa 
en un moment indeterminat dels s. III/IV.  
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Els treballs efectuats en el solar núm. 33 del carrer de Sant Miquel entre els anys 1994 i 1998 han posat al 

descobert un edifici termal públic aixecat durant la primera meitat del s. III dC i pertanyent, des del punt de vista 

tipològic, al model de termes imperials3. Les restes arqueològiques ocupen una superfície de 800 m2 i 

continuen per sota del solar núm. 31 i de la via pública. Anteriorment les termes foren destruïdes durant la 

construcció del pàrking del solar núms. 35/37. Aquest gran complex lúdic, integrat per diferents recintes, podria 

haver abraçat una superfície propera als 3000 m2 i es va edificar sobre antics magatzems portuaris de finals 

del s. I dC, just als peus de les restes termals del carrer del Dr. Zamenhoff. Les termes es mantingueren en ús 

fins al segle V dC i s’han relacionat amb les thermae montanarum restaurades a inicis del s. IV pel praeses 

provinciae (Macias en premsa) 

 

Una actuació de l’any 1995 determinà, mitjançant l’exhumació de dos petits hipocaustos i una estança 

pavimentada en mosaic monocrom, la presència de restes termals en el solar núm. 2 del carrer del Dr. 

Zamenhoff, just en el carenat del promontori sud-occidental en què finalitza el tossal de Tarragona. No s’ha 

establert el moment de construcció dels banys i el seu abandó se situa entorn la segona meitat del s. III. L’indret 

es troba al sud del recinte forense i en una àrea monumentalitzada de la qual disposem d’escasses dades. Els 

banys són pròxims a dues troballes musivàries, una a les escales del c/ Castaños i altra de més antiga referent 

al desaparegut mosaic de Neptú. Malgrat l’escassetat de dades, la preeminència escenogràfica del conjunt 

termal, ocupant la carenada del penya-segat i en un indret per podria haver passat la muralla republicana, 

s’han considerat arguments per establir la hipòtesi d’un conjunt termal d’ús públic i no associat a una domus 

privada. 

 

En aquest mateix any  l’excavació del solar núm. 9 del carrer de Sant Agustí determinà la presència de 

possibles restes termals, si bé la manca de documentació sobre aquesta troballa impossibilita el seu estudi 

(Tobias 2000). Finalment, la transformació urbanística de la perifèria sud-occidental de la ciutat ha posat al 

descobert nombrosos conjunts termals de cronologia altimperial i tardoantiga. S’han documentat quatre banys 

en l’àrea del PERI-2, un prop de la basílica paleocristiana de Parc Central i dos més en la prolongació del Vial 

de Vidal i Barraquer. (v. Lopez Vilar 2000, Remolà/Vilaseca 2000, Adserias et alii 2002). 

 

Aquestes dades indiquen la normalitat del fet termal en la fesomia i en la rutina de la ciutat romana, alhora que 

les termes han de considerar-se, com altres recintes lúdics i cerimonials, factors condicionants en l’evolució i 

definició urbanística de Tàrraco. No disposem encara, a diferència d’altres ciutats republicanes occidentals 

                                                 
3 La importancia de la troballa, l’excavació de la qual fou cofinançada pel Servei d’Arquelogia, ha comportat 
la incoació d’un expedient d’expropiació. 
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(València, Neàpolis empuritana o Antibes) de recintes termals d’època republicana. Malgrat la mancança de 

dades, la teràpia de banys freds seguida per August entre els anys 27/25 aC posa de manifest l’existència d’un 

recinte termal on l’emperador aplicà la teràpia del metge Antonius Musa, basada en la capacitat vigoritzadora i 

revitalitzant del xoc tèrmic entre banys calents i banys freds (Plini, Hist. Nat., XXIX, 6; Suetoni Aug., LXXXI). La 

rellevància del pacient i l’èxit del tractament influí notablement en l’extensió d’una moda que, beneficiant-se dels 

avenços tecnològics derivats de la propagació de l’hypocausis, ocasionà la proliferació de conjunts termals 

articulats entorn àmbits de temperatura natural i calefactada. Consegüentment es produí la proliferació dels 

conjunts termals públics a partir de mitjan s. I dC i, especialment, durant el s. II dC. 

 

La identificació d’un conjunt termal ubicat a l’extrem superior del carrer d’Apodaca constitueix, malgrat la seva 

indefinició i imprecisió cronològica, una important aportació per a la coneixença de la cultura termal en la 

Tàrraco altimperial i, pel seu emplaçament, ha de considerar-se un dels elements urbans rellevants del procés 

de monumentalització de la façana marítima de la ciutat, desenvolupat al llarg del s. I dC. Tot i no disposar de 

dades del tot concloents és possible que les primeres estructures portuàries es trobessin entorn l’àrea 

posteriorment ocupada pel teatre d’època julio-clàudia. És a dir, en l’extrem oriental de la badia natural ubicada 

als peus del tossal Tarragoní. Sota del teatre s’identificaren restes de murs republicans i part d’un magatzem 

portuari augusteu (Mar et alii 1993). Les estructures republicanes coincideixen amb el traçat d’un decumanus 

segons proposta teòrica de retícula urbana (Macias 2000) i en aquesta àrea arribava el cuniculus de la ciutat4. 

En aquest entorn hi desguassava el principal col·lector de residus urbans, traçat vora l’any 100 aC (Díaz/Puche 

2003) i després cobert per l’edifici augusteu del carrer d’Apodaca núm. 7. A la vegada, el tram final de la cloaca 

dibuixat pel Dr. Aleu discorre per sota del cardo maximus.  

 

La implantació del teatre i d’unes termes públiques en el s. I dC reflecteix una nova dualitat funcional del port de 

la ciutat (Macias en premsa). Per una banda s’incrementà, a partir de l’època augustea, l’activitat econòmica 

per l’auge urbanístic de la ciutat i del seu territori. Es detecta la construcció de nous recintes portuaris en els 

solars núm. 10 del c/ de Sant Josep i núm. 5 del c/ de Sant Miquel i, especialment, destaca l’eixample de les 

estructures d’emmagatzematge en direcció oest. El casos més coneguts són la construcció, sobre antics 

aiguamolls, de l’horreum localitzat en el solar núm. 33 del c/ de Sant Miquel i la nova àrea portuària del PERI-2 

(Pociña/Remola 2001). Per altra banda, el port originari fou objecte d’un ambiciós projecte de 

monumentalització lúdica mitjançant la construcció del teatre i de les termes públiques del c/ d’Apodaca. Es 

triaria aquest indret per la seva immillorable posició. La construcció del teatre aprofitava l’orografia de la ciutat i 

s’hi accedia fàcilment a través dels cardines de la ciutat. Les termes es construïren sobre el promontori sud-
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oriental del tossal tarragoní, un dels miradors de la ciutat. En destaca la proximitat amb el fòrum i amb el cardo 

maximus, principal eix de comunicació entre la badia portuària i el tossal exercint la mateixa funció que, 

actualment, estan desenvolupant els carrers d’Apodaca i de la Unió.  

 

Aquestes obres pertanyen a la intensa transformació urbana i social que es produí a partir de l’època augustea 

i la seva execució no es pot dissociar de la reforma del fòrum municipal, el qual culminava el tractament 

escenogràfic d’una façana marítima, perfectament visualitzable des del mar i també des de l’entrada a la ciutat 

per la conca del Francolí (cfr. Ruiz de Arbulo 1999). La proximitat de les termes en relació a l’eix del cardo 

maximus i a l’àrea forense és un fet prou conegut i ho constatem en les termes republicanes i altimperials de 

València , les termes de la Narbonesa i en nombrosos casos del conventus Tarraconensis.  

 

L’anàlisi científica del conjunt termal del c/ d’Apodaca representa un dels dèficits de la Tarragona actual. La 

importància d’aquests banys no es limita a la pròpia evidència arqueològica i urbanística, sinó que, a nivell 

ideològic i conceptual, ha de considerar-se un cas més de la projecció de la imatge de Roma en la capital de la 

Hispania Tarraconensis. Les actuacions d’Agrippa i d’August representaren l’inici de noves polítiques urbanes i 

socials per difondre i arrelar el nou ordre polític. Així es procedí a la difusió dels ludi scaenici com a punts 

d’encontre social i a la potenciació de l’otium urbà apostant per les termes públiques com a nou referent 

d’esbarjo quotidià i de democratització social. De la mateixa forma que al camp de Mart de Roma es 

construïren les termes d’Agrippa i els teatres de Marcelo y Balbo, a Tarragona la proximitat entre el fòrum, el 

teatre i les termes del carrer d’Apodaca5 representa una voluntat similar definint el que possiblement seria 

l’epicentre social i cultural, en clara contraposició a la Part Alta, pertanyent a l’esfera imperial.  

 

L’època altimperial representaria l’aparició de nous conjunts termals a la ciutat. A Tàrraco, el nivell de 

coneixement de les troballes enumerades anteriorment no permet la definició precisa d’un procés que, 

actualment, se segueix millor en les vil·les del seu territorium6. Aquests equipaments mostren la vitalitat 

econòmica de la ciutat, tal com indiquen les troballes epigràfiques que assenyalen, per al darrer terç del s. I dC, 

una explosió epigràfica sense paral·lels amb altres ciutats hispàniques (Alföldy 2002). Altrament, aquest procés 

                                                                                                                                                                  
4 Veure col·laboració de J.M. Macias i J.M. Puche en aquest mateix volum. 
5 A més, els indicis historiogràfics i arqueològics indiquen la presència, entre les àrees forense i portuària, de 
places públiques i possibles edificis cultuals (Macias 2000 i en premsa). Aquí també s’inclou el conjunt 
termal del c/ del Dr. Zamenhoff, l’anàlisi del qual planteja nombrosos interrogants quan a cronologia i 
morfologia. 
6 En el cas del territorium de Tàrraco coneixem nombrosos banys. Per exemple, els vil·les dels Munts 
(Altafulla), El Moro (Torredembarra), Mas dels Canonges (Tarragona), Centcelles (Constantí), Cal·lipolis i 
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no es pot dissociar de les transformacions del port de la ciutat, posant de manifest una simbiosi entre 

revitalització portuària i aparició de nous conjunts termals propers. L’exemple paradigmàtic ho constitueix la 

ciutat d’Ostia, on les reformes de Claudi i Trajà son coetànies a la construcció de nous banys (Mar 2002). 

 

La identificació de les termes públiques del c/ de Sant Miquel es mostra com una realitat arqueològica coherent 

amb el nou context urbà i social dels darrers segles de l’Imperi (figs. 3-5). La seva morfologia, associada al 

model conegut com a termes imperials, així com les característiques tècniques són també el fruit d’un nou 

context tecnològic en què, per aquest cas concret, es posa de manifest una disponibilitat econòmica menor, 

donat que es detecta la reutilització de material constructiu d’edificis anteriors i l’aprofitament, com a fonaments, 

dels murs d’un antic horreum del s. I dC en el nou edifici termal. L’àrea excavada ha permès la identificació d’un 

eix axial integrat per la successió canònica de natatio, frigidarium tripartit, un possible tepidarium i un gran 

caldarium envoltat per un mínim de sis praefurnia. S’han documentat també part de les estances occidentals, 

pertanyent a un dels accessus,  una latrina i  la basilica thermarum. Altres espais es conserven o conservaven 

al voltant d’aquest solar. Sobta l’accés a l’edifici termal –que no era necessàriament l’accés al conjunt del 

complex lúdic-, però s’ha de plantejar l’orientació de les thermae en funció de la topografia urbana, 

condicionada per l’orografia del turó i la posició de l’àrea intramurs de la ciutat. La seva ubicació reflecteix un 

possible trasllat de l’epicentre lúdic de la part baixa. En el moment de construir-se aquestes termes, el teatre es 

trobava en fase d’abandó (Mar et alii 1993) i el conjunt termal del c/ d’Apodaca podria haver seguit un procés 

paral·lel.  

 

S’ha associat aquest conjunt amb les thermae montanarum esmentades en la inscripció RIT 155 establint una 

relació que permet considerar la seva edificació com un exemple més de la pràctica evergètica, vinculada a un 

cognomen que ha deixat diversos epígrafs a la ciutat (RIT 295, 325, 349 i 426). La restauració d’aquestes 

termes per part del praeses provinciae a finals del s. III o inicis del IV (RIT 155) denota l’assumpció, per part 

dels governadors imperials, de les antigues tasques de munificència desenvolupades per les elits locals. La 

crisi de l’evergetisme municipal tingué relació amb el suport imperial que reberen els edificis d’espectacles 

públics i els conjunts termals. Aquests actes foren més freqüents en les capitals provincials, tal com 

exemplifiquen les restauracions de l’amfiteatre de Tarragona (221) o del circ de Mèrida (337/340). Quant a les 

termes, nombrosos epígrafs testimonien el suport imperial en el seu manteniment possibilitant la continuïtat dels 

banys públics en les grans ciutats. Així coneixem tres casos més en què el governadors provincials assumiren 

                                                                                                                                                                  
Mas d’en Gras (Vila-seca), La Llosa (Cambrils), El Vilarenc (Calafell), la vil·la del Morell, etc. (v. 
Piñol/López 2001). 
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el cost de la restauració de termes públiques: Lisboa i les ciutats africanes de  Sabratha i Satafis (Fagan 2002, 

137-42). 

 

La rellevància pública d’aquestes termes seria significativa donat que a partir del s. IV el fòrum de la ciutat 

estava en desús, mentre que a partir d’aquest segle l’àrea portuària de la ciutat experimentà clars símptomes 

de revitalització urbana essent, possiblement, els banys públics del carrer Sant Miquel el nucli social diari de la 

ciutat. Les termes es mantingueren en ús fins al segle V dC. El seu abandó s’ha d’associar a les dificultats de 

manteniment de l’edifici per part de l’administració imperial indicant una davallada de la qualitat de vida urbana i, 

en concret, dels serveis socials que fins aleshores oferia l’Imperi. El funcionament d’uns banys públics 

representava un cost econòmic elevat i posava a proba la capacitat d’organització urbana en temes de 

conservació, gestió i d’aprovisionament d’aigua i combustible. Aquesta crisi o transformació es posa de 

manifest igualment en el Circ, l’Amfiteatre i la Seu del Concilium Provinciae. Tots ells presenten evidències de 

desaparició en aquest mateix segle. En contrapartida, observem l’augment de conjunts termals privats a l’àrea 

suburbial del riu Francolí (Adserias et alii 2002), posant de manifest la vitalitat urbana d’aquest sector de la 

ciutat i la pervivència dels usos termals durant tot el període visigòtic. L’increment de termes privades durant 

l’Antiguitat Tardana, sovint de reduïdes dimensions i més austeres quant a la decoració, és un fet constatat 

arreu de l’Imperi i es deu fonamentalment a les dificultats de manteniment dels grans edificis termals i a 

l’augment del sentit individual i privat en detriment al sentiment de pertinença a una societat englobadora. 

 

 

Bibliografia 
Adserias, A., Ferrer, C., Garcia, M., Otiña, P. 2002: “Els Balnea tardoantics del sector sud-occidental de 
Tarraco”, Empúries 53, Girona, 56-65. 
Aleu, M. 1983: “Cloacas de la Tarragona romana”, Diario Español de Tarragona (10/3/83). 

.  manuscrit: Las termas romanas de Tarragona, fueron descubiertas? 
Alföldy, G. 2002: “Desde el nacimiento hasta el apogeo de la cultura epigráfica de Tarraco”, Actas del I 
Congreso Internacional de Historia Antigua. La Península Ibérica hace 2000 años (Valladolid 2001), Valladolid, 
61-74. 
Bouet, A. 200: Les thermes privés et publics en Gaule Narbonnaise, Collection de l’École Française de Rome 
320, Roma. 
Codex 1994: Memòria dels treballs realitzats en el carrer Apodaca de Tarragona (Tarragonès), Memòria 
lliurada al Servei d’Arqueologia. 

. 2003: Memòria dels treballs arqueològics realitzats en el carrer d’Apodaca (Tarragona), Memòria lliurada al 
Servei d’Arqueologia.  

Díaz, M. Puche, J.M. 2003: “El proceso de urbanización de la Tarraco republicana: los niveles constructivos del 
colector principal de la ciudad”, Revista d’Arqueologia de Ponent 11, Lleida, 291-319. 
Diez de Velasco, F. 1998: Termalismo y religión. La sacralización del agua termal en la Península Ibérica y el 
norte de África en el mundo antiguo, ILU 1. Revista de ciencias de las religiones., Madrid. 



 9 

Domingo, J., Fiz, I., Mar, R., Ruiz de Arbulo, J. 2003: “Programas arquitectónicos de época augustea y flavia en 
Tárraco”, La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena 2003), preactas, 
69-81. 
Fagan, G.G. 2002: Bathing in Public in the Roman World, Ann Arbor. 
Gabriel, R.  2001: “Aproximació a la topografia antiga de Tarragona”, Butlletí Arqueològic 23, Tarragona, 281-
346. 
Gómez Pallarès, J. 2002: Poesia Epigràfica Llatina dels Països Catalans, Barcelona. 
Gozalbes, E. 1997: “Los baños y la curación de Octavio Augusto en Tarraco”, Termalismo antiguo. I Congreso 
Peninsular (La Rioja 1996), Madrid, 241-246. 
Hernández Sanahuja, B.,/Torres i Sedó, J.M. de 1867: El Indicador Arqueológico de Tarragona, Tarragona, 
reed. 1892. 
López Vilar, J. 1993: “Unes termes urbanes a Tàrraco”, Les termes romanes a Catalunya, Documents 
d’Arqueologia clàssica 0. Tarragona, 124-126. 
Macias, J.M. 2000: “L’urbanisme de Tàrraco a partir de les excavacions de l’entorn del Fòrum de la ciutat”, 
Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana, Documents d’Arqueologia Clàssica 3, Tarragona , 83-
106. 
Macias, J. M. (ed.) en premsa: Les termes públiques de l'àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant Miquel de 
Tarragona, Documenta 2, Institut Català d’Arquelogia Clàssica. 
Mar, R. 2002: “Ostia, una ciudad modelada por el comercio”, MEFRA Antiquités 114-1, Roma, 111-180. 
Mar, R., Roca, M., Ruiz de Arbulo, J. 1993: “El teatro romano de Tarragona. Un problema pendiente”, Teatros 
romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura romana 2, Madrid, 11-23. 
Massó, J., Menchon, J. 1991: “Bonaventura Hernàndez Sanahuja i les voltes subterrànies del carrer de 
Méndez Núñez (1862)”, Recull Ignasi Mallol i Casanovas (1892-1940), Estació de Recerca Bibliogràfica i 
Documental Margalló del Balcó, Tarragona, 159- 172. 
López, J. Piñol, Ll.  2001: “Complejos termales en las villae tardorromanas del Camp de Tarragona (Ager 
Tarraconensis)”, Arqueología y Territorio Medieval 8, Jaén, 77-95. 
Pociña, C.A., Remolà, J.A. 2001: “Nuevas aportaciones al conocimiento del puerto de Tarraco (Hispania 
Tarraconensis)”, Saguntum 33, València, 85-96. 
Remolà, J.A., Vilaseca, A. 2000: “Intervencions arqueològiques al PERI-2, sector Tabacalera, de Tarragona”, 
Tribuna d’arqueologia 1997-1998, Barcelona, 77-95. 
Ruiz de Arbulo, J. 1999: “Tarraco. Escenografía del poder, administración y justicia en una capital provincial 
romana (s. II aC-II dC)”, Empúries 51, Girona, 31-61. 
Serra Vilaró, J. 1930: Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona, MJSEA 111, Madrid. 

. 1932: Excavaciones en Tarragona, MJSEA 116, Madrid. 
Tobías, O. 2000: “C/ Sant Agustí 9”, Intervencions arqueològiques a Tarragona i entorn (1993-1999), 
Tarragona, 171-177. 
Tulla, J., Beltran, Oliva, C. 1927: Excavaciones en la Necrópolis romano-cristiana de Tarragona, MJSEA 88, 
Madrid. 
 

Peus de Figura. 

Figura 1. Plànol de situació de les troballes i notícies termals. Balneum proper a la basílica de Parc Central (1); 
dos balnea propers a la basílica paleocristiana de la Tabacalera (2); dos conjunts termals a la perllongació del 
vial de Vidal i Barraquer, situació aproximada (3); termes del PERI-2, parcel·la 12 (4); parcel·la 19/20 (5), 
parcel·la 22 (6), parcel·la 31 (7); c/ del Dr. Zamenhoff (8); c/ Sant Miquel (9); c/ d’Apodaca (10); pedrera 
portuària, sit. aprox. (11); Baixada del Toro, sit. aprox. (12), c/ Mendez Núñez (13); c/ Sant Agustí, possibles 
termes (14). 
Figura 2. Entorn urbà de les termes del  c/ d’Apodaca. Termes c/ D. Zamenhoff (1); magatzems portuaris de c/ 
Sant Miquel 33 (2), c/ Sant Josep  10 (3) i c/ Sant Miquel (5); col·lector de residus urbans (4); restes del cardo 
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maximus (6); Plaça Prim (7). Planimetria  base: Aleu 1983, Codex 1994/2003, Domingo et alii 2003 i Macias en 
premsa. Corbes de nivell s. XIX (Gabriel 2003). 
Figura 3. Planta i restitució parcial de les termes públiques de carrer Sant Miquel (dibuix M. Díaz i J.M. 
Macias). 
Figura 4. Restitució parcial de les termes públiques (aixecament A. Gutiérrez i C.A. Pociña).  
Figura 5. Detall de la porta de comunicació entre dos dels praefurnia del caldarium. Al fons el carrer de Sant 
Miquel (Arxiu Codex). 
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