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Presentació

La coincidència de diverses institucions en la voluntat de formalitzar una posada 
en comú de la problemàtica arqueològica i històrica del territori més immediat 
a Tarraco va ser el catalitzador del Seminari, les actes del qual es presenten en 
aquest volum. L’any 2005, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
s’havia plantejat l’organització d’un seminari de caire principalment arqueològic 
vinculat als treballs de recerca que s’estaven duent a terme a les vil·les romanes 
dels Munts i de Centcelles, dependents orgànicament del Museu. Paral·lelament, 
la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (SCEC) i l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) havien iniciat, per la seva part, els contactes per a la preparació 
d’un seminari sobre uillae, essencialment centrat en la revisió i l’anàlisi dels textos 
clàssics i de la iconografi a.

Finalment, totes les propostes van confl uir en l’organització conjunta d’un semi nari 
que amb el títol de El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarra gona 
es va celebrar els dies 14, 15 i 16 de febrer de 2006 al Museu Nacional Arqueològic, 
amb visites de treball a les vil·les de Centcelles (Constantí), la Llosa (Cambrils), 
el Moro (Torredembarra) i els Munts (Altafulla). La col·laboració de la Facultat de 
Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va permetre fer arribar la iniciativa a 
un gran nombre d’estudiants, un col·lectiu al qual el seminari s’adreçava de manera 
molt especial.

La reunió es va concebre com un fòrum de refl exió interdisciplinar –fi lologia, ico-
nografi a i arqueologia– amb l’objectiu d’analitzar conjuntament, estructurades en 
blocs, les principals fonts de coneixement sobre el model de vertebració territorial 
romana: el signifi cat, concepte i imatge de la uilla en les fonts literàries llatines i 
en els repertoris iconogràfi cs, els models d’ordenació territorial i de poblament de 
l’ager Tarraconensis (xarxa viària i divisió cadastral) i les uillae més representatives 
de l’ager Tarraconensis (vies Barcino-Tarraco, Tarraco-Valentia i Tarraco-Ilerda).

Amb la publicació de les actes, tanquem –posant a disposició de la comunitat cien-
tífi ca les aportacions dels que hi van participar– aquell espai de debat i treball que va 
ser el Seminari El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Una 
inciativa que va servir per amalgamar els coneixements i les refl exions d’especialistes 
en diferents disciplines que tenen en la romanitat el seu comú denominador.

Montserrat Jufresa i Muñoz
Presidenta de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Isabel Rodà de Llanza 
Directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Francesc Tarrats Bou
Director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
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Formes del paisatge i trames centuriades
al Camp de Tarragona: aproximació a l’estructuració

del territori de Tarraco
JOSEP MARIA PALET MARTÍNEZ*

1. Introducció

Els paisatges són espais humanitzats, modelats per les societats al llarg del 
temps, de les quals en són alhora producte i “expressió”. Les anomenades “formes 
del paisatge” (la morfologia agrària, els parcel·laris, les xarxes viàries) se situen al 
centre d’un complex sistema d’interrelacions on incideixen tant factors mediam-
bientals com humans. Prenent l’exemple del paisatge centuriat que ens ocupa en 
aquest text, en la seva formació intervenen factors polítics (Roma com a poder 
central fort) i factors socials, culturals i econòmics, juntament amb qüestions tècni-
ques, especialment el desenvolupament de l’agrimensura.  Al mateix temps, actuen 
també factors “naturals” com el clima, que condiciona la coberta vegetal i l’erosió, o 
el relleu, que privilegia les zones planes i exclou els relleus més contrastats (LEVEAU 
1997, 12). És justament aquesta relació “sistèmica” entre els elements que formen 
els paisatges culturals el que fa especialment útil una aproximació a l’estudi de les 
centuriacions des de l’Arqueologia del Paisatge.

De fet, l’estudi de la morfologia del territori va incorporar-se amb força en les 
recerques en Arqueologia del Paisatge a partir dels anys vuitanta. En relació amb el 
món antic, aquests estudis van renovar enormement l’interès per les centuriacions. 
Una primera renovació en els mètodes i les tècniques va venir de la mà de l’anomenat 
Grup de Besançon del Centre d’Histoire Ancienne de la Universitat del Franc Comtat 
de Besançon a França. La metodologia proposada es fonamentava en la detecció d’una 
orientació i d’un mòdul uniforme relacionats amb l’actus a través del treball de foto-
interpretació. El criteri d’assignació cultural es basava essencialment en la modulació, 
en la repetició d’una mètrica determinada, relacionada amb les mesures agràries roma-
nes, fossilitzada en el paisatge actual (CLAVEL-LÉVÊQUE 1983, CHOUQUER et al. 1987).

A partir dels anys noranta les recerques arqueomorfològiques van incorporar 
la visió diacrònica o de “llarga durada” per a la caracterització de les estructures 
agràries romanes, amb l’objectiu de contextualitzar-les en la història del paisatge. 
L’arqueomorfologia es confi gurà com una eina per estudiar la dinàmica d’aquestes 
formes en tant que objectes arqueològics i històrics, amb l’objectiu de conèixer 
les diverses fases que constitueixen la història dels paisatges culturals (CHOUQUER 
i FAVORY 1991, PALET 1997, CHOUQUER 2004, 13-32).

*Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
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Així, l’estudi arqueomorfològic de l’estructuració dels territoris antics abasta-
va el conjunt de formes del paisatge i no exclusivament aquelles que mantenien 
determinades orientacions.  A més a més, es complementava amb altres fonts d’in-
formació, com ara les fonts textuals i documentals, o els treballs arqueològics de 
camp. En aquest sentit, la recerca sobre morfologia agrària va passar al terreny, in-
corporant la prospecció i l’excavació. Van inserir-se també els estudis paleoambien-
tals, especialment els estudis pol·línics i geomorfològics (ARIÑO 2003, ARIÑO, GURT 
i PALET 2004). L’aproximació diacrònica va proporcionar la perspectiva necessària 
per contextualitzar un determinat període en la dinàmica del territori, en relació 
amb els elements que defi nien fases precedents o que defi niran les posteriors. En 
aquesta línia teòrica, van ser molt notables les aportacions de Gérard Chouquer 
(1997), en l’inici de la seva carrera un dels impulsors del Grup de Besançon, i de 
Philippe Leveau (2000 i 2006), en la defi nició teòrica i justifi cació de l’Arqueologia 
del Paisatge, com a línia de recerca aplicada a l’antiguitat clàssica.

Els criteris i convencions emprats en l’actualitat per l’arqueomorfologia han 
estat comentats àmpliament en diversos treballs recents (PALET 2000, 2005 i 2006). 
Com és sabut, la recerca és, en primer lloc, planimètrica, de fotointerpretació i d’anà-
lisi cartogràfi ca, per completar-se després amb estudis sobre fonts textuals, i amb 
recerques arqueològiques de camp. En els darrers anys, l’aplicació de tecnologia 
SIG ha permès treballar amb una precisió i detall molt superiors, facilitant la mani-
pulació del material planimètric i atorgant rigor i fi abilitat a les restitucions propo-
sades, minimitzant el marge d’error. En aquest sentit, avui es treballa, per exemple, 
de manera àgil amb fotografi es verticals antigues ortorectifi cades, convertides en 
documents cartogràfi cs, sobre les quals s’incorporen les diverses informacions de 
caràcter planimètric. La teledetecció aplicada a fotografi es aèries antigues permet 
completar les restitucions amb la detecció de traces fòssils relacionades amb les 
trames antigues.  Aquesta tecnologia digital permet també aplicar analítiques espa-
cials orientades a estudiar la modulació i articulació dels espais, calcular pendents 
o intervisibilitats territorials per tal de conèixer els processos de construcció de les 
trames i les tasques d’agrimensura emprades en un determinat territori. 

El nostre treball s’ha centrat en les planes de l’antic territori de la ciutat, la plana 
del Penedès i el Camp de Tarragona. Ens vam centrar, en primer lloc, en l’anàlisi estere-
oscòpica del vol del 1956 del Servicio Geográfi co del Ejército, i en la rectifi cació de les 
traces sobre la correcció fotogramètrica d’aquest material i la seva contrastació amb 
l’ortofotomapa actual de l’Institut Cartogràfi c de Catalunya. S’han treballat també les 
primeres edicions del Mapa Topogràfi c Nacional 1:50.000 (dels anys 1926-28 i 1951-
52) de l’Instituto Geográfi co y Catastral i les planimetries viàries per municipis a escala 
1:25.000 elaborades per l’Instituto Geográfi co y Estadístico, entre 1910 i 1930, junta-
ment amb cartografi a històrica de la rodalia de la ciutat de Tarragona. Determinades 
traces i alineacions han estat també objecte d’un seguiment i control de terreny. La inte-
gració de dades es va fer amb ArcGIS sobre la Base topogràfi ca digital 1:5.000 de l’ICC.1

  1 L’estudi és en curs en el marc del projecte de recerca sobre les estructures agràries del 
Camp de Tarragona del programa Ager Tarraconensis de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
En el projecte intervenen, a més de l’autor d’aquest text, el Sr. Hèctor Orengo i el Dr. Ignacio Fiz, 
investigadors de l’ICAC.
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2. Les recerques sobre centuriacions a l’ager Tarraconensis

Els estudis duts a terme sobre centuriacions coincideixen a destacar l’exis-
tència d’una trama centuriada que s’estén pel Tarragonès i l’Alt Camp (trama III, 
PALET 2003).  Aquestes estructures van ser identifi cades per primera vegada per 
A. Marqués (GURT i MARQUÉS 1988, BURÉS et al. 1989). La restitució proposada es 
fonamentava en l’ús d’un mòdul de 20 actus amb una orientació de 36º centesi-
mals est respecte al NG, molt similar a l’orientació de les estructures urbanes de 
Tarraco (32º est respecte al NG). En general es constataven les deformacions de 
la trama i les signifi catives transformacions d’època medieval i moderna. Posteri-
orment, O. Olesti i J. Massó van revisar aquesta mateixa estructura cadastral per 
inserir-hi un límit de propietat rural trobat al Burguet (Alcover), format per una 
possible fossa i una sèrie d’àmfores en posició invertida del tipus Dressel 2-4 de 
producció local, datades entre l’època augustal i fi nals del segle I dC (OLESTI i MAS-
SÓ 1997). Una nova revisió d’aquesta trama va ser realitzada per I.  Arrayás (2003, 
2004 i 2005). En aquest treball la implantació de la trama s’estenia pel conjunt del 
Camp de Tarragona i es datava en època tardorepublicana, a la segona meitat del 
segle II aC. El criteri de datació emprat es va basar en els canvis en els patrons de 
l’assentament detectats en l’estudi del poblament rural. El treball apunta també 
la possibilitat d’una segona actuació cadastral, una renormatio o ampliació de la 
trama tardorepublicana, en època cesaroaugustiana.

En els darrers anys, en el marc dels projectes d’estudi territorial que es re-
alitzen a la zona “cossetana” hem revisat l’estudi de les estructures agràries del 
territori de Tarraco seguint els criteris metodològics de l’arqueomorfologia i de 
l’Arqueologia del Paisatge. Una primera fase de la recerca es va centrar al Penedès 
en el marc del projecte “Estudi del paisatge arqueològic antic a la Cossetània orien-
tal”, promogut per l’Institut d’Estudis Catalans i fi nançat per AUCAT (GUITART et al. 
2003). En el marc d’aquest treball, van començar a treballar-se les planes del Camp 
de Tarragona i es van detectar noves trames centuriades al Baix Camp (ARIÑO et al. 
2004, 49, PALET 2003 i 2005).

Des del 2007, l’estudi de les estructures agràries del Camp de Tarragona cons-
titueix un projecte de recerca, en curs, dins el programa Ager Tarraconensis de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. En aquest projecte l’estudi territorial es fo-
namenta en l’anàlisi planimètrica digital, la teledetecció, la prospecció arqueològica 
i l’aplicació de tecnologia SIG a l’anàlisi de les formes del paisatge (PALET 2007).

3. Formes del paisatge i descripció de les trames centuriades

Prenent les pautes esmentades, els estudis arqueomorfològics que desenvolu-
pem al Penedès i al Camp de Tarragona mostren l’existència de quatre trames regu-
lars ortogonals de gran implantació en el conjunt del territori. Les característiques 
dels límits, la incidència en l’estructuració territorial i la seva modulació revelen 
que el seu origen se situa en l’època romana i té relació amb la implantació del 
model de la centuriació al territori de Tarraco (PALET 2003, 2005 i 2007).

L’estudi arqueomorfològic de les formes del paisatge en el conjunt del territori 
(Penedès i Camp de Tarragona) permet distingir dos grans sistemes viaris d’estruc-
turació territorial: uns sistemes radials o radioconcèntrics centrats en determinats 
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pobles, i les trames ortogonals. La coexistència d’aquests sistemes en diverses zo-
nes permet observar la seva superposició: diverses traces dels sistemes viaris radi-
als deformen eixos de l’estructura ortogonal, que desapareix en les zones on els 
sistemes en estrella tenen més implantació. La desaparició del sistema ortogonal 
en aquests sectors s’explicaria per la confi guració dels sistemes radials (fi gura 1).

De fet, aquests dos sistemes viaris refl ectirien dos grans períodes d’estructura-
ció territorial: un de més modern format pels sistemes radials i radioconcèntrics 
al centre dels quals s’ubiquen pobles i nuclis d’origen medieval dels segles XII i 
XIII; i un altre de més antic, format per les vies inserides en els sistemes ortogonals.  
Així doncs, en determinats sectors el sistema ortogonal es perd per la imbricació 
de trames estrellades formades al voltant de nuclis d’origen medieval. Tot i això, 
molts dels pobles medievals se situen justament en o a la vora de vies del sistema 
ortogonal, els quals serien elements ja presents en el paisatge que incidiren en la 
confi guració de les formes del paisatge medieval.

Diversos eixos restituïts dels sistemes ortogonals són, per tant, “eixos forts” en 
la morfologia del paisatge, en molts casos vies antigues que han condicionat l’es-
tructura del territori més enllà del seu moment de creació original. L’emplaçament 
dels pobles a la vora d’aquests camins així ho indica. Sobre el plànol, les línies 
mantenen a més una orientació i equidistància que permet proposar la seva relació 
amb una trama centuriada.

Les trames I i II

Al Tarragonès i al Baix Camp, a la franja litoral que s’estén a l’oest de la ciutat 
es detecten dues xarxes ortogonals modulades a 20 actus. La més propera a la 
ciutat (Tarraco I) té deformacions d’època medieval i moderna que difi culten la 
recerca, però que alhora evidencien l’entitat de les traces.  Aquesta trama s’estén 
per una superfície reduïda a la vora del nucli de Constantí. Els eixos rectors princi-
pals s’orienten a 50º centesimals oest 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). El conjunt conservat 
permet proposar un repartiment petit, limitat a unes 30 centúries de 20 x 20 actus. 
La trama té una certa projecció, amb traces molt esborrades, més enllà d’aquesta 
zona, en terres de l’Alt Camp, de relleu més abrupte, àrea que també va formar part 
d’aquest ager dividit (fi gura 2).

La segona trama (Tarraco II) s’estén per la plana litoral entre la via romana de 
la costa i les elevacions de la serralada als municipis de Reus, Vila-seca, Cambrils, 
Montbrió, Vinyols i Mont-roig, al Baix Camp. Presenta una excel·lent conservació i 
la seva antiguitat sembla incontestable, ja que es delimiten amb perfecció diverses 
centúries de 20 actus (fi gures 2 i 3).

Els límits en sentit mar-muntanya s’orienten a 31º oest respecte al NG, ben adap-
tats al pendent i al drenatge natural de la plana.  A la zona de juxtaposició amb la 
trama I, als municipis de Reus i Vila-seca, les traces es conserven malament, ja que 
han estat esborrades per les importants xarxes radials generades per aquests nuclis.  
A l’oest, el sistema radial de camins amb centre a Mont-roig no permet detectar 
més traces del sistema ortogonal, que tampoc és visible més al sud vers Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant. La imbricació dels sistemes radials, clarament d’origen medi-
eval, o la captació de determinades traces pels nuclis de població reforça l’an tiguitat 
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de la trama ortogonal. La xarxa restituïda mostra una implantació més gran en el terri-
tori d’aquesta centuriació, amb una superfície dividida aproximada de 70 centúries.

Cal destacar l’entitat de determinades traces encara conservades. En algun cas 
es conserven eixos rectilinis i equidistants en trams de quasi 6 km, que presenten 
la forma de camins fondos o fosses enormement encaixades en el terreny (fi gura 
4). És el cas, per exemple, del límit de terme entre Cambrils i Montbrió i del camí 
Vell de Montbrió. Les dues línies, orientades en sentit mar-muntanya, presenten una 
equidistància de 20 actus al llarg de 8 centúries.

La trama III al Camp de Tarragona

La tercera trama (Tarraco III) s’estén més a l’interior, al Tarragonès i l’Alt Camp. 
L’estudi arqueomorfològic realitzat confi rma la bona implantació i conservació de 
les traces en dos sectors separats pel riu Francolí i la via De Italia in Hispanias: un 
sector més a l’interior a la zona de Valls i Vilardida, i una segona àrea més propera a 
la ciutat, entre el Morell, Alcover i Vilallonga. En els dos sectors els kardines tenen 
una orientació de 31º centesimals est respecte al NG, pràcticament la mateixa que 
la de les estructures urbanes de la ciutat (fi gura 2).

Al Camp de Tarragona, la via De Italia in Hispanias correspon a l’antic camí 
de Tarragona a Montblanc. El camí segueix la riba dreta del Francolí, i avui és enca-
ra visible als termes del Morell, Vilallonga del Camp i Valls.  A l’Alt Camp el traçat 
d’aquesta via serveix de límit de terme entre Alcover i Valls, abans de creuar el 
Francolí per dirigir-se a Picamoixons i Fontscaldes, on confl ueix amb el camí de 
Montblanc a Vilafranca. En època romana, comunicava Tarraco i la via de la costa 
amb les planes de l’interior i Ilerda, seguint aigües amunt el riu Francolí. L’antigui-
tat del traçat comentat queda ben documentada als voltants del poble del Morell, 
on es va recuperar l’any 1986 un mil·liari del segle III dC, datat entre els anys 253 i 
256, durant l’Imperi de Valerià i Gal·liè, que és testimoni d’unes obres de restaura-
ció i consolidació de la via (MAYER i RODÀ 1997, ROIG 2005, 96-97). Tot i que la via 
no arriba a articular-se amb claredat amb la trama, la travessa en diagonal i en algun 
tram constitueix la hipotenusa d’un rectangle de 2 per 1 centúries.

Al sector més interior (Valls), les traces s’articulen amb la via coneguda com a 
camí de Vilafranca a Montblanc.  Aquesta via és la continuació al Camp de Tarragona 
d’un dels eixos rectors de la trama IV al Penedès, com comentarem més endavant. 
En tots els documents cartogràfi cs consultats la via constitueix un “eix fort” en el 
territori entorn del qual s’articulen els parcel·laris. El seu traçat apareix ben car-
tografi at en els mapes de la primera meitat del segle XX i és ressenyat en el mapa 
topogràfi c actual 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, Bràfi m). El camí, en realitat, correspon a un ramal de la 
via romana a Ilerda procedent del Penedès. Entre els nuclis de Vilardida i Fontscal-
des, del Gaià al Francolí, el camí apareix clarament relacionat amb els límits de la 
trama centuriada: en el sentit dels kardines documentem amb claredat set eixos 
modulats a 15 actus; en el sentit dels decumani la conservació és menor, però 
sufi cient per contrastar un mòdul de 20 actus.

Així, entre Vilardida i Valls, en el sentit dels kardines, diverses traces s’intersec-
cionen de manera perpendicular amb el camí de Montblanc a Vilafranca. Destaca, 
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sobretot, l’eix al nord d’Alió, conegut com a camí dels Masos i que en part fa de 
límit de terme entre Vila-rodona i el Pla de Santa Maria. Des del centre del poble 
d’Alió l’eix manté el traçat i l’equidistància respecte a la trama en un tram d’uns 
7 km. Sobre aquest mateix eix se situa més al sud el poble de Puigpelat, terme on 
l’alineació correspon al camí de Puigpelat a Alió, via que en part segueix aquesta 
mateixa orientació.  Aquest límit se situa a 10 centúries d’un altre límit ben docu-
mentat més a l’est, a Vilardida (Montferri), a l’esquerra del Gaià, seguint el mòdul 
de 15 actus.  Aquest límit correspon al camí dels Prats que es documenta bé en el 
mapa topogràfi c a la zona de Vilardida, en direcció a Vila-rodona, durant un quilò-
metre i mig, per confondre’s més al nord amb un barranc a l’esquerra del Gaià. Des 
d’aquest punt la via es dirigia vers el Montmell, on es trobava amb la carrerada de 
la Segarra.

L’eix comentat entre Alió i Puigpelat se situa a la vegada a 6 centúries (90 ac-
tus), sobre la base del mòdul de 15, d’un altre eix documentat al nord de Valls, entre 
els torrents del Sant Pou i del Catllar, que es correspon amb el camí de Valls al Pla 
de Santa Maria, pel torrent sec, que en aquesta zona s’intersecciona amb el camí 
de Vilafranca.  Al llarg d’aquest camí, es documenten altres traces perpendiculars, 
també equidistants seguint un mòdul de 15 actus, com el camí dels Muntanyencs 
que travessa la via de Vilafranca, exactament a 30 actus (dues centúries de 15) del 
camí de Valls.

En el sentit dels decumani la conservació és menor, però sufi cient per contras-
tar l’ús d’un mòdul de 20 actus en la trama teòrica. L’eix més visible i espectacular 
és l’esmentat camí de Montblanc a Vilafranca. Però és important destacar també 
l’existència d’un altre eix paral·lel a aquest al sud-oest del qual se situa el poble 
de Puigpelat i que es troba exactament a una equidistància de 80 actus de l’eix 
principal (a 4 centúries de 20 actus). Es tracta d’un camí que es documenta en el 
mapa topogràfi c com a camí dels Bastards i que manté l’orientació de la trama en 
un traçat aproximat d’un quilòmetre i mig.

Més al sud documentem encara una altra via interessant, el camí de Valls a 
Vilabella. El camí travessa la plana, amb traçat lleugerament sinuós, seguint una 
orientació més o menys paral·lela a la del Camí 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.

L’altra àrea on es conserva la trama centuriada se situa al sud-est del Francolí, 
entre els municipis d’Alcover, la Selva, el Morell i Vilallonga del Camp. En aquest 
sector la conservació de les traces és molt bona, i s’hi documenta també l’ús del 
mòdul de 20 x 15 actus. El relleu, la topografi a i el drenatge natural han condicio-
nat de manera important la morfologia del parcel·lari. De fet, 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. Cal asse-
nyalar que en aquest sector la xarxa hidrogràfi ca és un element “distorsionador” 
que condiciona l’orientació i l’equidistància dels eixos, especialment dels decuma-
ni de la trama.

A la zona es documenta una altra via, també d’origen romà, l’itinerari de Reus 
a Valls, documentada en els mapes topogràfi cs com a camí Vell de Reus a Valls. La 
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via presenta un traçat sinuós, perpendicular a la via de Montblanc a Vilafranca ja 
comentada. És també límit de terme de diversos municipis (Vilallonga del Camp, la 
Selva, el Morell, Constantí).  Al Morell diverses traces d’aquest itinerari formen part 
de la trama ortogonal centuriada.

Les restes més ben conservades en aquest sector es conserven als termes de 
Vilallonga i el Morell, a la zona anomenada “els Quatre Camins”, cruïlla de dos ei-
xos perpendiculars de la trama. En el sentit dels kardines (les línies en direcció 
mar-muntanya) s’observen diversos eixos modulats a 15 actus. En el sentit dels 
decumani (línies paral·leles a la costa) la conservació és menor, però sufi cient per 
contrastar un mòdul de 20 actus. Entre els kardines destaca el camí Vell de Reus, 
el qual manté un traçat rectilini al llarg de 5 centúries de 20 actus, entre el Morell 
i el Glorieta al nord del municipi de Vilallonga.  A partir d’aquest punt el camí es 
desvia per confl uir al terme de la Masó amb la via de Tarraco a Ilerda. En aquest 
sector del Morell, en el sentit dels decumani es conserven dos eixos paral·lels 
equidistants a 20 actus que confi guren unitats rectangulars de 15 x 20 actus. La 
traça principal del camí de Reus a Valls, tot i tenir un traçat més sinuós, manté una 
equidistància de 45 actus respecte als “Quatre Camins” (3 centúries de 15 actus) 
durant un tram de 60 actus, materialitzant una vegada més el mòdul de 15 x 20.

En el sentit dels decumani destaca cap a la zona del Burguet un camí, el qual 
és límit del terme d’Alcover, que manté l’articulació amb la trama durant uns 75 
actus (5 centúries de 15 actus). És en aquest sector on va aparèixer el límit de pro-
pietat rural trobat al Burguet (Alcover), amb àmfores en posició invertida del tipus 
Dressel 2-4 de producció local, datades entre l’època augustal i fi nals del segle I dC 
(OLESTI i MASSÓ 1997).

Diversos autors han observat la relació d’aquesta trama amb l’estructura bàsica 
de la ciutat romana, especialment la coincidència d’orientacions entre la trama ur-
bana i la centuriació (ARIÑO et al. 2004). L’estudi planimètric digital desenvolupat 
en el marc del projecte de l’ICAC en curs permet revisar de nou aquesta problemà-
tica fonamentant-se en la fi abilitat i en la precisió de les restitucions de l’estructura 
territorial i el seu tractament amb tecnologia SIG.

Els primers resultats obtinguts confi rmen plenament l’articulació de la trama 
urbana amb la del territori, i suggereixen que efectivament ambdues van ser plani-
fi cades conjuntament. En aquest sentit, la projecció dels límits de la trama III en la 
topografi a de Tarraco revela una sèrie de coincidències remarcables:

• Coincidència entre el traçat de la façana meridional del circ, un dels decuma-
nus de la trama III i la via romana.

• Coincidència entre la projecció dels kardines de la centuriació i la trama de 
kardines de la terrassa baixa de la ciutat.

• Coincidència entre la projecció de la retícula teòrica i els eixos de simetria 
del fòrum de la colònia.

• Inserció del recinte emmurallat en el seu conjunt en la retícula teòrica de lí-
mits.

Sembla, per tant, que va existir una concepció unitària entre l’estructuració de 
la ciutat i la del territori. La difi cultat rau a datar i caracteritzar aquesta relació modu-
lar. Com és sabut, l’estructura bàsica urbana de la terrassa baixa sembla ja establerta 
a inicis del segle I aC, i és una estructuració que s’anirà perpetuant en les diverses 
reformes urbanes que coneixerà la ciutat (MACIAS 2000, MACIAS i REMOLÀ 2004). En 
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l’estat actual de la recerca no podem, doncs, establir el moment exacte d’aquest 
programa conjunt, que podria situar-se en el marc de les transformacions urbanes 
datades vers el 100 aC, però ser també posterior, coetani de la colònia cesariana, o 
del programa d’organització territorial d’August. De fet, hem de pensar que la cons-
trucció del territori i la materialització dels eixos sobre el terreny degué ser molt 
complexa, com la mateixa construcció urbana. Cal considerar, en aquest sentit, la 
possibilitat de programes i actuacions diverses.

La trama IV al Penedès

L’estudi arqueomorfològic ha permès identifi car al Penedès una altra xarxa 
ortogonal d’organització del paisatge agrari relacionada amb el sistema de la cen-
turiació (Tarraco IV). En aquest cas el mòdul emprat és també de 20 x 15 actus, 
i la trama es conserva en dos sectors, a l’Alt i al Baix Penedès. L’orientació dels 
kardines és de 28º centesimals W respecte al NG, a la trama del Baix Penedès, i de 
33º centesimals W respecte al NG, a l’Alt Penedès. Els límits modulats conservats 
han permès proposar un esquema teòric d’unes 150 centúries per sector, aproxi-
madament. 

A la trama del Baix Penedès, estudiada al seu moment amb més detall (PALET 
2003), els limites es conserven de manera selectiva, formant saltus de 3 i 6 centúri-
es de 20 o de 15 actus, segons es tracti de kardines o de decumani. En relació amb 
l’articulació de la trama amb la via Augusta al seu pas pel Penedès, via i centuriació 
es relacionen de tal manera que semblen correspondre a obres públiques conce-
budes al mateix moment.  Aquest fet reforça la idea d’una datació augustal per a la 
planifi cació de tot el conjunt.  Al Penedès el traçat de la via romana coincideix amb 
l’actual N-340 entre Vilafranca del Penedès i la Ràpita, des d’on es bifurcava en dos 
ramals: un de més meridional, per Sant Esteve de Castellet i la Gornal, on torna a 
coincidir amb el traçat de la N-340 fi ns al Vendrell; i un segon ramal més interior, 
més o menys paral·lel a l’actual via del tren. El tram més meridional correspon 
segurament a la via construïda en època augustal i s’articula amb la limitació, de la 
qual en delimita un dels extrems.

La via i la trama es modulen en diversos sectors: entre Sant Esteve de Castellet 
i la Gornal en un tram de 80 actus (4 centúries), i entre Bellvei i el Vendrell.  A més 
a més, entre Bellvei i la Gornal, la via Augusta forma la hipotenusa d’un triangle 
rectangle la base del qual equival a 2 centúries i l’alçada a 1.  Aquest sistema de 
construir la centuriació a partir d’una diagonal preexistent s’observa també en la 
via al seu pas per Vilafranca, amb la mateixa ràtio 1-2.

Al Penedès la segona via principal que cal destacar correspon al camí de 
Vilafranca a Montblanc que hem comentat més amunt. La via en qüestió es bifurca 
de la via Augusta a Vilafranca, per travessar per l’interior el Penedès i comunicar amb 
el Camp de Tarragona, a través del coll de Santa Cristina. És un eix de comunicació 
regional possiblement d’origen preromà, que delimita per l’interior la trama IV.

En relació amb les prospeccions arqueològiques dels limes de la centuriació, 
observem que es caracteritzen per uns trets similars als del Camp de Tarragona: 
camins fondos i fosses excavades en el substrat, de vegades amb marges laterals de 
pedra seca i amb restes de roderes. Una de les traces on vam fer intervenció arque-
ològica és en l’anomenat camí de Roda de Berà al Vendrell. Es tracta d’un camí fon-
do amb murs laterals formats per grans blocs de pedra i un aixecament amb aparell 
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irregular de blocs de petites dimensions. Els sondejos van aportar cronologies de 
baixa edat mitjana per a les fases constructives més antigues.

Així doncs, aquest tipus d’estructura paisatgística, generalment de tipologia 
negativa i reutilitzada al llarg del temps, és de difícil verifi cació arqueològica. Els 
elements estudiats són camins fondos, de tradició molt antiga, amb estructures 
associades (marges i empedrats) que poden ser d’època medieval o moderna. Els 
arranjaments més moderns poden eliminar, però, els possibles vestigis antics de 
l’estructura. En absència d’una evidència arqueològica directa, la verifi cació i con-
trastació de les restes ha de fonamentar-se en altres fonts d’informació.

4. Aproximació cronològica a l’estructuració territorial
de l’ ager Tarraconensis

La datació de les trames resulta, sens dubte, l’apartat més controvertit d’aquest 
tipus d’estudis. En absència d’altres elements, la dinàmica i cronologia dels patrons 
d’assentament rural i la relació entre les estructures urbanes i territorials són els 
arguments emprats fi ns ara per tots els investigadors.

Sabem que a Tarraco, entre fi nals del s. II aC i inicis del segle I aC, va tenir lloc 
un creixement i desenvolupament urbà molt notable, ben plasmat en la construc-
ció de la segona fase de la muralla, el desenvolupament d’una xarxa intramurs de 
viae i insulae, la construcció d’un ampli sistema de clavegueram i el capitoli de 
Tarraco (MACIAS 2000, MACIAS i REMOLÀ 2004). 

Les dades sobre el poblament rural referides al conjunt del territori de Tarraco 
per a l’època republicana semblen reforçar l’existència d’una fase d’organització 
romana del paisatge agrari coetània al creixement de la Tarraco de fi nals del s. 
II aC / inicis del segle I aC. Es coneixen diversos assentaments de caràcter itàlic 
relacionats amb una explotació intensa i especulativa del territori i inserits en el 
sistema productiu romà. En alguns casos es disposa d’excavacions arqueològiques 
que daten la fundació dels assentaments a fi nals del segle II aC o a inicis del s. I aC 
(PALET 2005). 

Les prospeccions intensives desenvolupades en diversos sectors del territori 
en els darrers anys documenten un increment de l’assentament dispers de pla-
na, sobretot a partir del darrer terç del segle II aC.  Al Baix Penedès, aquest tipus 
d’assentament està ben documentat amb aquestes cronologies (GUITART, PALET i 
PREVOSTI, 2003).  Al Camp de Tarragona les dades disponibles semblen indicar una 
situació similar, tot insistint alhora en la importància dels establiments o granges 
indígenes de plana d’època preromana (CARRETÉ et al. 1995, 276-277, KEAY 2004). 
L’estudi més recent d’I.  Arrayás defensa una densitat més gran d’aquest assenta-
ment dispers al Camp de Tarragona a partir de mitjan segle II aC, el patró d’assenta-
ment del qual, segons aquest autor, té relació directa amb un “reassentament forçat” 
mitjançant la implantació d’un cadastre centuriat (ARRAYÁS 2005).

Les dades suggereixen, per tant, una implantació territorial important de la 
Tarraco republicana (PALET i RIERA 2000). Les característiques i les dimensions 
d’aquests canvis resten pendents d’estudis arqueològics més detallats. Segons I.  
Arrayás (2003, 2004 i 2005), tindrien un punt d’infl exió molt remarcable justament 
en aquest període, fet que relaciona directament amb l’establiment de la trama 
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centuriada de l’Alt Camp (Tarraco III), que dataria de la segona meitat del segle II 
aC.  Al nostre entendre, però, la planifi cació d’aquesta trama no pot ser anterior a 
fi nals d’aquest segle, en relació amb la nova planifi cació urbana datada entorn del 
100 aC. L’articulació entre ciutat i territori apunta vers una actuació conjunta. 

En aquest sentit, en relació amb la implantació territorial de la Tarraco republi-
cana cal destacar també l’emplaçament de les trames I i II a la vora de la via romana 
de la costa. Hem suggerit en treballs anteriors que aquestes trames més litorals, 
sobretot Tarraco II, podrien relacionar-se també amb la implantació territorial de 
la ciutat republicana (PALET 2005 i 2007). En canvi, les terres de l’Alt Camp, situ-
ades més a l’interior, més marginals, semblen caracteritzar-se per una continuïtat 
d’ocupació més elevada al llarg dels segles II i I aC, amb una participació de les elits 
indígenes en la producció de vi ja documentada des de la primera meitat del segle 
I aC (KEAY 2004).

Per tant, les tres trames del Camp de Tarragona, juntament amb la dinàmica 
dels assentaments, suggereixen una implantació territorial signifi cativa de la ciutat 
republicana, que matisa la imatge de continuïtat durant el període republicà de-
fensada per S. Keay i deduïda dels surveys realitzats al Camp de Tarragona als anys 
vuitanta (CARRETÉ et al. 1995, 276-277, KEAY 2004).

El següent moment important que cal considerar és l’època de Cèsar, quan Tar-
raco va ser promoguda a l’estatut de colònia, fet que degué comportar divisions 
i assignacions de terres. No podem descartar, per tant, que la centuriació de l’Alt 
Camp (la trama III) dati en realitat d’aquest període.

Els estudis de poblament rural realitzats al Camp de Tarragona coincideixen a 
destacar que la segona meitat del segle I aC i l’època augustiana constitueixen un 
període de canvi molt notable a la ciutat i al conjunt del territori (CARRETÉ et al. 
1995, 277-280, ARRAYÁS 2003 i 2004): estatut de colònia, funció de capitalitat, desen-
volupament urbanístic, expansió dels assentaments de tipus “vil·la”, expansió dels 
centres terrissaires productors d’àmfores vinícoles. Les dades són prou concloents 
tot i l’absència de prospeccions intensives en amplis sectors del territori, així com 
d’excavacions arqueològiques, i són similars a les documentades al Baix Penedès 
en estudis similars (GUITART, PALET i PREVOSTI 2003).

Per a la trama III, disposem a més a més d’un argument addicional que cal con-
siderar: l’ús ben documentat d’un mòdul de 15 x 20 actus, mòdul que també ha 
estat documentat a la trama IV del Penedès. L’ús del mòdul de 15 actus pot servir 
per ajustar encara més la cronologia de l’operació d’agrimensura, i situar-la plena-
ment a l’època augustal, ja que sabem que aquest mòdul va ser emprat per August 
en diverses operacions cadastrals inserides en el seu programa d’organització ter-
ritorial a Hispania, concretament a les centuriacions dels territoris de les colònies 
de Barcino i de Caesaraugusta. Cal recordar que als voltants de Barcino també 
van ser detectades centúries rectangulars de 150 iugera, de 20 x 15 actus (PALET 
1997, ARIÑO et al. 2004).

El mòdul de 15 actus es correspon amb el que adopten la major part de xar-
xes centuriades al Laci i a la Campània en època augustal (CHOUQUER et alii 1987, 
254, CHOUQUER i FAVORY 1991, 16 i 136). Sabem que August inicià una fase cadastral 
nova, que en gran mesura és continuadora de la política cesariana i triumviral; amb 
ell fi nalitzen les grans empreses cadastrals i es documenta com a particularitat la 
tornada a mòduls petits de 15 x 15 (Barcino, Caesaraugusta) o 16 x 16 (Cales III), i 
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de 16 x 25 actus (Beneventum II, al centre d’Itàlia), al qual es refereix el Liber Colo-
niarum. Un altre paral·lel és la centuriació d’Altinum, a la plana del Véneto. Per uns 
autors és una centuriació de mòdul gran, inusual, de 30 x 40 actus, amb possibles 
subdivisions internes de 150 iugera. Per altres autors, el mòdul d’aquesta retícula és 
de 15 x 20 actus i pot atribuir-se a l’època d’August (CHOUQUER et alii 1987, 212).

Recordem en relació amb aquest problema les similituds formals entre les tra-
mes III i IV, especialment la coincidència de mòdul i l’articulació entorn del camí 
de Vilafranca a Montblanc, que permeten proposar una datació augustal també per 
a la trama de l’Alt Camp. Sabem que la ciutat en època d’August va esdevenir capi-
tal provincial i va ser objecte d’intervencions urbanístiques molt importants, que 
respectaren la planimetria i les orientacions de la trama urbana republicana. Tot fa 
pensar que aquesta obra de planifi cació va produir-se també en el territori.

La problemàtica és més àmplia, en relació amb la dinàmica de les formes del 
paisatge. Les planimetries rurals, les trames viàries, els parcel·laris, les xarxes de 
l’hàbitat se succeeixen en el temps, les formes i les línies es perpetuen de tal ma-
nera que resulta difícil, de vegades impossible, determinar l’origen de les formes 
exclusivament per estudis arqueomorfològics.  Així, els arranjaments d’època d’Au-
gust podrien superposar-se als eventuals límits territorials d’època republicana, 
amb la qual cosa la confi rmació cronològica resta ara per ara impossible. 

L’Alt Camp requereix la realització de prospeccions intensives i d’excavacions 
que permetin caracteritzar el poblament rural antic i defi nir la seva dinàmica his-
tòrica. Les dades disponibles en l’actualitat permeten apuntar, a tall d’hipòtesi, una 
dinàmica de canvi similar a la documentada al Penedès: implantació d’una centu-
riació i d’un sistema d’explotació del territori més concentrat al llarg del període 
imperial. Però, possiblement, existiren intervencions anteriors relacionades amb 
el desenvolupament de la ciutat i la seva promoció a colònia. D’altra banda, en el 
context de la Cossetània ibèrica no poden excloure’s intervencions i planimetries 
rurals indígenes.

Les dades disponibles fan pensar, per tant, que el territori de la capital provin-
cial va ser objecte d’un gran programa d’organització territorial en època cesaro-
augustal, amb operacions d’agrimensura que afavoriren la consolidació de la forma 
plenament romana d’explotació i d’organització del paisatge.

Finalment, cal considerar el caràcter planifi cador i teòric de la retícula i la seva 
materialització diversa sobre el terreny. Convé imaginar-se el paisatge centuriat 
amb espais buits no dividits ni assignats, classifi cats com a pastures, boscos, mun-
tanyes, barrancs o terres ermes menys fèrtils (LÓPEZ 1994). Cal considerar també 
la mateixa lògica de la construcció de la centuriatio, concebuda com a model 
teòric a partir del qual procedir a futures assignacions de terres: no tot l’espai 
dividit degué assignar-se de manera immediata. La mateixa evolució de les fi nques 
durant l’Imperi i la plasmació arqueològica d’aquest factor és un altre element 
“distorsionador” que cal tenir en compte. Tot i l’homogeneïtat de les quadrícules, 
segurament la imatge del camp romà fou més heterogènia, amb espais no centu-
riats, propietats disperses i usos diversos del sòl.
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Fig. 1. Sistemes viaris d’organització territorial, sobre el mapa topogràfi c del 1928 
de l’Instituto Geográfi co y Estadístico (font: Instituto Geográfi co Nacional).

Fig. 2. Trames centuriades del Camp de Tarragona (Héctor Orengo).
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Fig. 3. Trama II al Baix Camp amb el detall de les estructures conservades (Héctor Orengo).

Fig. 4. Vista d’un dels límits de la trama II al terme de Cambrils.
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