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Se efectúa una revisión historiográfica 
de los principales hallazgos 
arquitectónicos de época visigótica 
incidiendo en la caracterización de su 
técnica constructiva. La confrontación 
de esta realidad arqueológica permite 
constatar las profundas diferencias 
entre la arquitectura privada y 
la arquitectura pública. Ambas 

realidades generaron una cultura 
arquitectónica diferente, condicionada 
por el acceso a los materiales 
arquitectónicos y la capacidad  
de ejecutar unos conocimientos 
técnicos heredados de la  
arquitectura romana pero sólo 
disponibles para la arquitectura  
del poder.
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Técnica arquiTecTónica TardoanTigua en la ciudad de Tarracona: 
esTado de la cuesTión

Technique archiTecTurale de l’anTiquiTé Tardive dans la ville  
de Tarracona : éTaT de la quesTion

Tècnica arquiTecTònica TardoanTiga a la ciuTaT de Tarracona:  
esTaT de la qüesTió

S’efectua una revisió historiogràfica de 
les principals troballes 
arquitectòniques d’època visigòtica 
incidint en la caracterització de la seva 
tècnica constructiva. La confrontació 
d’aquesta realitat arqueològica permet 
constatar les profundes diferències 
entre l’arquitectura privada i 

l’arquitectura pública. Ambdues 
realitats varen generar una cultura 
arquitectònica diferent, condicionada 
per l’accés als materials arquitectònics 
i la capacitat d’executar uns 
coneixements tècnics heretats de 
l’arquitectura romana però disponibles 
només per a l’arquitectura del poder.

Paraules clau: Tarracona, arquitectura 
privada i del poder, tècniques 
constructives, spolium

laTe ancienT archiTecTural Techniques in The ciTy of Tarracona: 
sTaTe of The issue

The paper provides a historiographic 
review of the main architectonic finds 
from the Visigothic period with  
special emphasis on the 
characterisation of their construction 
technique. Comparison of this 
archaeological reality enables us 
to point out the profound differences 
between private architecture and  

public architecture. Both realities 
generated a different architectonic 
culture, determined by the access 
to architectonic materials and the 
capacity to implement technical 
knowledge inherited from 
Roman architecture but only 
available for the architecture  
of power.

Key words: Tarracona, private and 
public architecture, construction 
techniques, spolium

Nous effectuons une révision 
historiographique des principales 
découvertes architecturales de 
l’époque wisigothe en insistant sur 
les caractéristiques de sa technique 
de construction. La confrontation de 
cette réalité archéologique permet 
de constater les profondes différences 
entre l’architecture privée et 

l’architecture publique. Ces deux 
réalités créèrent une architecture 
différente, influencée par l’accès 
aux matériaux architecturaux  
et à la capacité d’appliquer des 
connaissances techniques héritées 
de l’architecture romaine mais 
disponibles seulement pour 
l’architecture du pouvoir.

Mots clé : Tarracona, architecture 
privée et du pouvoir, techniques  
de construction, spolium
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Presentació, context urbanístic i mancances
La construcció tardoantiga de Tarracona és una realitat ar-
queològica de contrastos, talment com la mateixa societat 
supervivent de les profundes transformacions produïdes a 
partir del segle III dC. Aquestes diferències no derivaren 
exclusivament de la solvència i el poder dels seus comitents 
–l’arquitectura privada enfront de l’arquitectura del po-
der–, sinó també de la desigualtat del grau de coneixement 
que ha generat l’arqueologia urbana a Tarragona durant 
les darreres dècades. Les excavacions arqueològiques de-
senvolupades a la part baixa de la ciutat, suburbi i port, han 
mostrat la vitalitat de l’urbanisme tardoantic, si bé la manca 
de suport institucional a la fase de postexcavació ha reduït 
dràsticament la recerca i la difusió. Aquesta deficiència és 
encara més evident si tenim en compte que la construcció 
de la catedral metropolitana medieval va afectar la pràctica 
totalitat del palau episcopal visigòtic de Tarracona. A més, 
la part més simbòlica del suburbi paleocristià de la ciutat 
va ser excavat en el primer terç del segle XX per Serra i 
Vilaró, dins d’un context metodològic insuficient segons 
els nostres paràmetres actuals. Per tot això, l’actual estat 
de coneixement no permet copsar encara la totalitat de les 
tècniques constructives emprades, principalment a l’àrea 
suburbial visigoda de la ciutat, per a la qual cosa caldrà de-
senvolupar projectes de recerca globals1.
Des del punt de vista urbanístic, la nova ciutat emana de 
les transformacions experimentades a partir dels segles IV 
i V, d’una banda per un procés de ruralització de la part 
central de l’àrea residencial intramurs i d’una altra per les 
transformacions del suburbi portuari. Amb referència al 
fenomen de l’spolium, el fòrum local i el teatre, espais pro-
pis d’una municipalitat desvalguda, foren objecte d’una 
actuació de saqueig o reutilització primerenca. La utilitza-
ció de la inscripció forense CIL2/14, 921 en el nou aplacat 
del podi de l’amfiteatre l’any 221, pot entendre’s com una 
premonició del que succeí a partir del segle IV. L’epigrafia 
mostra un nou període en què la iniciativa provincial fou 
fonamental per a l’assoliment de fites constructives signifi-

catives, atès que Tàrraco fou la darrera capital sota domini 
de l’Imperi a Hispània2. D’altra banda, la rellevància polí-
tica de l’entorn imperial degué influir també en la preser-
vació dels espais arquitectònics simbòlics –de caire religiós 
o lúdic–, que, malgrat els nous paràmetres ideològics, es 
mantingueren preservats o protegits en bona mesura fins 
a entrar en el període visigòtic3. Això no succeí amb el fò-
rum de la colònia, i la darrera referència epigràfica que 
ens consta és de finals del segle III o començaments del 
IV (CIL, II2/14.1, 868). Força inscripcions forenses foren 
reutilitzades en els enterraments de la necròpolis paleo-
cristiana, i als entorns del forum s’han localitzat nombrosos 
fragments estatuaris en estratigrafies de mitjan segle IV.
Per tant, amb relació a l’arquitectura pública, l’arqueolo-
gia ha detectat la transformació de l’arena del circ a partir 
del darrer quart del segle V, però poc sabem de la seva 
transformació arquitectònica i urbanística. Les excava-
cions desenvolupades dins de l’arena, i just al costat del 
podi septentrional, han trobat farciments estratigràfics i 
murs de pedra irregular units amb argila (fig. 1)4. En cap 
moment s’han documentat en aquestes noves construcci-
ons els carreus pertanyents a la graderia del circ, i la trans-
formació funcional de l’arena coincideix en el temps amb 
la modificació parcial, o completa, del circuit de comu-
nicació entre el circ i la plaça de representació superior, 
antiga seu del concilium prouinciae. En aquest moment es 
documenta la utilització de la torre de l’antiga audiència 
com a abocador urbà (Dupré, Carreté, 1993; PAT 187), 
tot inutilitzant en aquest punt la connexió entre la summa 
cavea del circ i el porticat de la plaça superior. A més, el 
podi de la plaça de representació del concilium prouinciae 
també fou ocupat per diverses estructures domèstiques 
(Díaz, Teixell, 2014: 840). 
Sense una explicació clara, la urbanització de l’interior 
de la plaça forense es va produir amb una certa anterio-
ritat respecte a la del circ5. Així, evidències constructives 
de la primera meitat del segle V es localitzen a l’excavació 
del carrer de la Merceria (PAT 113), en el criptopòrtic 
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1. Aquest document desenvolupa aspectes ja tractats amb anterioritat (Macias, 2014). Sobre l’àrea portuària vegeu Macias, Remolà (2010) i Ciurana, Macias (2010). Per a 
aspectes generals de caire urbanístic podeu emprar Macias et alii (2007) (Planimetria Arqueològica de Tarraco, PAT núm. XXX) i per conèixer el context històric i ideològic 
vegeu diferents aportacions sobre la ciutat tardoantiga a Macias, Muñoz (2013). 
2. Tal com posa de manifest la restauració de les thermae Montanarum (CIL II2/14, 1004) i de la porticus Iovia (CIL II2/14, 931) per iniciativa dels praesides prouinciae.
3. Per a una visió general dels processos urbanístics, vegeu Macias (2013, 2015). Amb relació a la incidència de la reutilització de materials arquitectònics, vegeu Domingo 
(2011, 2012); mentre que diverses reflexions sobre l’arquitectura paleocristiana s’han desenvolupat des de l’àmbit de la metrologia i la funcionalitat (Puche, López, 2013; 
López, Puche, 2013). Quant als elements de decoració arquitectònica, vegeu Macias et alii (1996).
4. Ens referim a les excavacions del carrer del Trinquet Vell i de la plaça dels Sedassos (PAT 213, 217-219 i 221), més treballs inèdits de Moisès Díaz i Imma Teixell (en 
premsa), a qui agraïm la cessió de la figura 1. Les actuacions desenvolupades a la part central de l’arena mostren la mateixa sintonia cronològica (PAT-238).
5. L’extens abocador de Vila-roma continua essent el millor exponent de la instal·lació d’espais residencials al bell mig de l’antiga plaça forense; vegeu Ted’a (1999), més 
revisió estratigràfica a Macias (1999).
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septentrional (PAT 85) o en excavacions puntuals a l’ex-
terior del recinte (PAT 142 i 159). Des del punt de vis-
ta constructiu, destaca la presència segmentada de murs 
de pedra irregular amb argila, condicionats pel nivell de 
conservació i sense la possibilitat de restituir un entramat 
urbà (PAT 125, 164, 168, 172 i 173)6. Això no obstant, l’es-
cassa informació planimètrica apunta a una certa ortogo-
nalitat predeterminada per la urbanització precedent de 
l’arquitectura imperial flàvia.
Quant al recinte de culte, encimbellat sobre la part su-
perior de l’acròpolis local, coneixem la seva dessacralit-
zació a partir del segon quart del segle V, moment en 
què s’han documentat dos abocadors de deixalles urba-
nes dipositats en rebaixos inferiors a la cota del tèmenos 
(PAT 23 i 30). Però no s’ha trobat cap evidència de tipus 
residencial o de transformació arquitectònica intensiva 
al seu interior, tret d’un gruixut mur de pedra i argila 

que apareix sobre el fonament de l’antic temple i sense 
una clara contextualització urbana (Macias et alii, 2012: 
fig. 7). En canvi, als entorns, trobem restes fragmentades 
de murs de pedra irregular amb argila i documentats es-
cadusserament (Tobías, 2000: 41-42). Quant a l’amfitea-
tre, l’estratigrafia conservada a les fosses en determina el 
colgament a mitjan segle V, però desconeixem l’ús real 
de recinte, possiblement condicionat pel fet de tractar-se 
d’un locus memoriae de caire martirial. La seva transforma-
ció constructiva, i alhora destructiva de l’edifici original, 
no es manifestà fins a finals del segle VI amb la basílica 
(Ciurana et alii, 2013)7. 

El suburbi sud occidental 
La manca de dades de la part alta de la ciutat fa que el su-
burbi sud-occidental sigui l’espai que presenta una major 
part d’exemples relatius a les tècniques constructives, pel 

6. Malauradament la informació fotogràfica i planimètrica és escadussera (Piñol, 1997; Piñol, 2000: 195).
7. Aquest volum és fruit d’un projecte de recerca i difusió desenvolupat a l’amfiteatre i promogut per l’ICAC, l’Ajuntament i el Museu Bíblic Tarraconense. En destaca 
l’excavació de l’interior de la cambra funerària i el baptisteri annex per tal de documentar els processos estratigràfics de l’interior de les fossae. A més, l’edifici ha estat 
objecte d’una renovada documentació gràfica (Macias et alii, 2014).

Figura 1
Detall d’estructures 
residencials dins 
l’arena del circ en 
contacte amb el mur 
del podi (esquerra). 
[Arxiu: Codex] 
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que fa a les obres tant de caire religiós com residencial o 
productiu, si bé les mancances són evidents, tal com s’ha 
posat de manifest anteriorment. Aquí, la proximitat dels 
recursos hídrics, més la connexió amb les planícies fèrtils 
del riu Francolí i la zona portuària feren d’aquest sector el 
més dinàmic de la ciutat, des de l’etapa tardorepublicana 
i fins a les acaballes del segle VIII. Els darrers estudis ce-
ràmics mostren, paral·lelament, una perfecta implemen-
tació de la ciutat en les xarxes comercials de tota la Me-
diterrània, cosa que justifica la gran activitat constructiva. 
La intensa afectació d’aquesta part de la ciutat extramurs 
per la ràtzia franca del segle III, més la crisi econòmica 
d’aquest segle poden explicar la intensa transformació 
que experimentà a partir del segle IV. Altrament, la depo-
sició de les despulles dels màrtirs tarraconenses –Auguri, 
Eulogi i Fructuós– propicià la formació d’una tumulatio ad 
sanctos i, després de l’edicte de Teodosi, el desenvolupa-
ment d’una arquitectura paleocristiana que encara no te-
nia prou força per implantar-se a les àrees privilegiades de 
la ciutat. Així, de manera sintètica, la via periurbana cone-
guda com el camí de la Fonteta separava el sector religiós 
del portuari pròpiament dit. En aquest segon recinte es 
mantingué la continuïtat d’ocupació urbana, l’element 
més significatiu de la qual és la desaparició de les infra-
estructures portuàries altimperials i una nova ordenació 
urbanística, menys reticulada i densa, i amb un nou en-
tramat viari que articulava noves residències urbanes i dos 
conjunts termals8. 
De les restes conegudes al nord de la via de la Fonteta, en 
destaquem dues domus periurbanes, una basílica funerà-
ria amb una sèrie de construccions agrícoles i el complex 
funerari de Sant Fructuós amb les dependències religioses 
(vegeu-ne una visió completa a López Vilar, 2006). Amb 
relació als antics treballs de Serra i Vilaró, la seva exhaus-
tiva documentació fotogràfica ens permet observar una 
sèrie de detalls relatius a les tècniques constructives, que, 
si bé no podem determinar cronològicament, configuren 
una variabilitat tècnica posada de manifest en l’arqueo-

logia contemporània. La domus més propera al riu fou 
excavada per Serra i Vilaró i ja no es conserva. Es tracta 
d’un petit edifici superposat a tombes tardoantigues i que 
presenta una sèrie de murs bastits amb còdols units per 
argiles; el seu tret més rellevant és la presència de murs, 
o fonamentacions amb una o dues filades en opus spica-
tum9 (Serra, 1930, làm. I–III). En canvi, ha pogut ser ben 
precisada la tècnica constructiva emprada a la domus que 
excavà J. López (2006: 67-89). La majoria dels fonaments 
disposaven de dues o tres fileres de còdols units amb ar-
gila, com a base de sòcols en opus caementicium. Aquests 
murs presentaven a les estances termals uns revestiments 
més sòlids en maçoneria de calç. En algunes cantonades 
o punts d’unió s’han documentat evidències de carreus 
de reforç. 
Pel que fa a la construcció de les dues basíliques suburbi-
als, possiblement entorn del 400, sobta l’ús predominant 
dels murs de maçoneria en morter de calç amb simples 
fonaments d’argila i còdols. I encara sorprèn la tècnica 
de la basílica de Sant Fructuós, on la rellevància històri-
ca del personatge i la riquesa dels enterraments que s’hi 
ubiquen no es corresponen amb la solidesa de les seves 
estructures murals ni amb l’homogeneïtat de la seva obra 
arquitectònica. És una basílica de tres naus amb absis cen-
tral semicircular, més dos àmbits als extrems que han estat 
irregularment documentats i amb dificultats de connexió 
amb la resta de l’edifici. Disposa d’una “mena” de contra-
absis quadrangular i de diversos mausoleus annexats. La 
fonamentació de l’absis de la basílica de la necròpolis es 
féu a partir de carreus aprofitats poc homogenis i units 
amb argila (fig. 2)10. En canvi, les parets de les naus eren 
de maçoneria amb una possible fonamentació de pedra 
i argila. En algun punt sembla apreciar-se l’ús de carreus 
a les cantonades11. Altrament, el transsepte es fonamentà 
sense contemplacions sobre sarcòfags de l’àrea funerària 
prèvia, més algun basament; i bona part de la façana sep-
tentrional del mur s’aixeca sobre una filera de sarcòfags 
monolítics. 

8. Vegeu les darreres reflexions globals sobre aquest sector a Remolà, Sánchez Gil (2010). Altrament, l’aportació de Moisés Díaz i Josep F. Roig, en aquest mateix volum, 
dóna testimoni de la intensitat i variabilitat de les tècniques constructives emprades en una arquitectura d’emmagatzematge i productiva que es mantingué fins a la desa-
parició de la ciutat visigoda. Un altre tret característic del suburbi és la proximitat del subsòl freàtic del riu Tulcis –ara Francolí– i, possiblement, del llac subterrani de la 
ciutat. Una constant en els treballs arqueològics contemporanis ha estat la dificultat de finalitzar la seqüència estratigràfica per l’aparició d’aigua. A més, són conegudes 
les riuades pròpies de règim mediterrani que, cíclicament, han afectat aquesta part de la ciutat. Potser per això l’arquitectura del període tendí a la superposició i elevació 
de la cota d’ús.
9. Aquesta tècnica també es documenta abundantment en una sèrie de murs indeterminats situats dins de la mateixa necròpolis paleocristiana (Serra, 1935: làm. IV-d).
10. Es tracta d’una estructura tan feble que pràcticament va desaparèixer durant els treballs de construcció de l’antiga fàbrica de la Tabacalera. Tal com han demostrat 
recents treballs arqueològics (Macias et alii, 2015).
11. Això es pot deduir de l’examen de les fotografies del possible contraabsis (Serra, 1928, làm. XVII-1, 2). L’ús de carreus a les cantonades s’intueix a partir de l’empremta 
deixada per espoli posterior (Serra, 1928, làm. XIX-1 i làm. XX-3).
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Recents excavacions arqueològiques a la capçalera de la 
basílica han permès actuar en l’anomenada cripta dels 
arcs12, integrada a la capçalera de l’edifici de culte i que 
disposava d’una espitllera d’il·luminació (Serra, 1929; Ma-
cias et alii, 2015). Tota aquesta obra soterrada fou dispo-
sada ordenadament en filades de pedra irregular unides 
amb morter de calç. En destaca, per anòmala en aquesta 
època, la compartimentació de les estances mitjançant 
dues arcades fetes de pedra irregular, així com una possi-
ble volta rebaixada de la qual només hem conservat l’ar-
rencament (fig. 3, b/n i color). 
Amb relació a la basílica septentrional (López, 2006), in-
tensament espoliada en l’etapa visigòtica, aquesta es ca-
racteritzava per l’ús de llargues fonamentacions enriosta-
des definides prèviament per una rasa farcida de còdols 
i argiles (fig. 4). Aquesta tècnica es troba pràcticament 
a la totalitat de les estances de l’atri i als murs de la ba-
sílica. Una segona tipologia de fonament consisteix en 
el reompliment de rases mitjançant carreus, present a la 
zona de la capçalera. Per sobre, predominen els murs de 

maçoneria de morter de calç i material petri divers –ele-
ments reutilitzats i palets de riu13–. És un edifici de tres 
naus amb capçalera quadrangular i dos petits àmbits la-
terals pavimentats amb morter de calç. Tot intensament 
retallat pels vasos funeraris. La basílica de la necròpolis 
paleocristiana incorpora un contraabsis als peus de la nau 
central i disposa excepcionalment d’un atri frontal deli-
mitat o envoltat d’estances.
Entre ambdues esglésies destaca el gran mausoleu de 
planta central situat fora de la necròpolis paleocristiana 
i amb un emplaçament visualment destacable per a tots 
aquells que s’adrecessin als temples des de la ciutat. Quant 
a l’edifici, ja s’han posat en relleu les semblances de mate-
rials i proporcions entre aquest i la sala de la cúpula amb 
mosaics de la vil·la de Centcelles (Hauschild, 1975; López, 
Puche, 2013). Ambdós espais s’insereixen en un quadrat 
de 50 pes correctus i es caracteritzen per l’aprofitament de 
carreus en els angles, així com per la incorporació de ma-
ons en la delimitació de les parets o la conformació de les 
arcades. Altrament, el mausoleu de Tarraco presenta una 

12. La documentació fotogràfica de Serra Vilaró (1929, làm. XXXII-2) permet apreciar la diferència de cota respecte a la pavimentació original del temple, bastida en 
morter de calç.
13. Aquesta tècnica s’aprecia igualment en un sector productiu annex a l’edifici religiós (fig. 5) (López Vilar, 2006: 161 i s.)

Figura 2
Fonamentació de 
l’absis de la basílica 
de la necròpolis 
paleocristiana. 
[Fotografia: Serra i 
Vilaró – Arxiu MNAT]
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cúpula de maons amb morter, un aspecte inèdit en la tra-
dició constructiva local.
A l’interior predomina una sala central rectangular envol-
tada de nínxols semicirculars i rectangulars alternats. Avui 
en dia només podem contemplar la meitat de la seva fona-
mentació, on tornem a constatar un basament de còdols 
lligats amb argila per sota d’una altra capa feta igualment 
de còdols, però units amb morter de calç. Coneixem l’al-
çat de l’edifici a partir d’un gravat de Ligier reproduït per 
Alexandre de Laborde a començaments del segle XIX. 
L’antic gravat mostra per sobre de la fonamentació dues 
primeres filades de carreus escairats que suportaven alçats 
de pedra irregular, presumptament lligada amb morter de 
calç. Igual que a Centcelles, per als arcs de les fornícules 

s’empraren una doble filada de maons i l’arrencament de 
la cúpula, que era també del mateix material (fig. 6)14.
Finalment, un dels elements més destacables de l’àrea 
suburbana/portuària que s’estenia al sud de la via del 
camí de la Fonteta és l’arquitectura termal, que, malgrat 
les dificultats del període, es mantingué durant l’etapa vi-
sigoda i mostra, per les necessitats implícites del seu ús, la 
capacitat d’alçat i cobriment d’espais amb obra de morter 
de calç. En un moment indeterminat del segle V s’aban-
donaren les termes públiques de l’àrea portuària, mentre 
que aparegueren dos balnea a la zona suburbial més pro-
pera al riu Francolí, on la proximitat del subsòl hídric faci-
litava el subministrament d’aigua després de l’obliteració 
dels aqüeductes altimperials (Adserias et alii, 2002).

Figura 3
Vista de la cripta dels arcs. S’aprecien les 
arcades del mur de compartimentació i 
al fons l’arrencament de la volta en pedra 
irregular lligada amb morter. 
[Fotografia: Josep Maria Macias – Arxiu 
ICAC]

14. No disposem de dades cronològiques per a aquest mausoleu. La datació actual de Centcelles i les seves característiques, que segons M. A. Utrero (2006: 210) entron-
quen amb la tradició itàlica, permeten situar-lo en el segle V. Una darrera proposta interpretativa del conjunt a Remolà, Pérez (2013).
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L’arquitectura del poder en època visigòtica
El segle VI representà la consolidació política i social del 
cristianisme, que esdevingué el principal motor de trans-
formació de la topografia de la ciutat. Sense l’administra-
ció romana ja no tingué sentit la preservació del complex 
monumental de l’acròpolis i, entre finals del segle V i co-
mençaments del VI, es va dur a terme la gran transfor-
mació del tèmenos flavi, associat, segons diversos investi-
gadors, a la construcció de la nova seu episcopal, fet que 

podria haver implicat el desmuntatge del que restava del 
temple d’August i de la major part de la decoració mar-
mòria del seu porticat perimetral. En aquest sentit, els tre-
balls arqueològics desenvolupats a l’interior de la catedral 
han documentat una seqüència estratigràfica d’aquest pe-
ríode, just a sobre de la plataforma de fonamentació del 
temple i un cop espoliat tot el podi de carreus (Macias 
et alii, 2012). Aquesta cronologia coincideix amb la cons-
trucció de les conegudes aules monumentals del Col·legi 

Figura 5
Detall constructiu del sector productiu contigu a la basílica 
septentrional. S’aprecia la fonamentació de còdols amb el llit de 
morter previ al sòcol de maçoneria en morter. 
[Fotografia: Jordi López – Arxiu ICAC]

Figura 4
Fonamentació arriostrada de la columnata de la basílica feta de còdols 
amb argila. Als costats els vasos funeraris a una cota inferior. 
[Fotografia: Jordi López – Arxiu ICAC]
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Figura 6
Mausoleu tardo antic de Tàrraco (gravat del segle XIX i planta de Hauschild 1975).
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d’Arquitectes (Aquilué, 1993) i amb l’aparició d’aboca-
ments de deixalles, que, per l’abundància de fragments 
marmoris, apunten cap a la presència d’officinae marmora-
riae especialitzades en el desmuntatge i aprofitament de la 
decoració arquitectònica en marbre (Macias, 2013: fig. 7). 
La documentació d’una possible església a l’interior de 
l’antiga sala axial del tèmenos (Hauschild, 2011) mostra 
una nova escenografia on la plaça sacra pagana quedava 
lliure d’edificacions i on tot sembla indicar que la seu ca-
tedralícia visigoda s’hauria inserit dins d’aquesta gran sala 
situada al costat posterior d’una plaça de dues hectàrees 
de superfície. Ens centrarem en les aules monumentals 
situades a l’angle nord-oriental de la plaça. La seva edifi-
cació va ocasionar el desmunt parcial del períbol d’època 
flàvia i l’obertura d’un accés lateral a la plaça (Aquilué, 
1993: fig. 100). No és possible definir la funcionalitat de 
cadascuna de les aules documentades, que van ser pavi-
mentades amb morter de calç i aixecades íntegrament 
amb els mateixos carreus procedents del mur del períbol. 
Però amb la particularitat que els blocs, originàriament 
més amples que alts, foren col·locats en els nous murs de 

costat, de manera que es van obtenir parets més estretes 
i es va reduir el nombre de carreus emprats. Així i tot, 
la solidesa dels murs i les dimensions de les sales –d’una 
altura mínima de 5,50 m i amb una cisterna en un dels 
extrems i de 40 m3 de capacitat mínima– permet plantejar 
l’existència hipotètica d’un doble pis. Constructivament 
destaca la sintonia de la nova edificació amb la planta del 
porticat flavi. No es limità a la reutilització dels seus car-
reus sinó també de la seva forma arquitectònica. Les aules 
presenten unes mesures internes de 5,40 m d’amplada 
per 12,70 m de longitud, longitud que coincideix amb 
l’amplada del criptopòrtic preexistent. Al mateix temps, 
podia accedir-se a una de les sales visigodes a través d’una 
porta preexistent del segle I. Aquests fets i la coincidència 
amb el parcel·lari urbà han permès restituir un sistema de 
circulació en què la gran exedra semicircular flàvia, que 
escara es conservava en època medieval, es va incloure en 
la nova composició del segle VI. 
La proposta interpretativa insisteix en un recinte àulic 
(fig. 7), possiblement de caire religiós, que cal analitzar 
en el seu context urbà (Macias, 2014). S’emplaçà a uns 

Figura 7
Hipòtesi restitutiva del possible complex eclesiàstic de Tàrraco (a partir d’Aquilué, 1993 i Macias et alii, 2007). I A) murs del tèmenos flavi; 
B) fonamentacions del porticat flavi; C) exedra flàvia; D) cisterna; E) vial visigòtic; F) Línia de façana del segle XVII. II Axonometria de les restes 
arqueològiques (Aquilué, 1993: fig. 99).
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trenta metres de distància de la catedral visigoda i, entre 
ambdós edificis, coneixem evidències d’una àrea funerà-
ria privilegiada, tal com podem trobar en els recintes epis-
copals de Barcino o Valentia (Beltrán de Heredia, 2008). 
És precisament l’entorn el que pot fer prevaldre una ads-
cripció religiosa en detriment de la civil. Tindríem, doncs, 
un espai absidal presidint un ampli corredor central que 
permetia l’accés a una sèrie de sales laterals i que podria 
tenir connexió amb el recinte catedralici. Les evidències 
del subsòl de Barcino poden considerar-se un paral·lel to-
pogràfic semblant al cas que presentem (Beltrán de He-
redia, 2013), i una disposició de sala absidal presidint un 
espai rectangular té possibles paral·lels en l’esfera de les 
aules episcopals (Matejcic, Chevalier, 2012) i amb dub-
tes funcionals recorda una altra tipologia (Duval, Duval, 
1972). 
Una altra àrea d’interès es troba a l’entorn de l’actual pla-
ça d’en Rovellat, on podria haver-se construït l’església de 
Sant Pere esmentada en el Liber orationum festivus, conegut 
com a “oracional de Verona” i escrit a finals del segle VII. 
Per diferents elements de decoració arquitectònica i per 
les mateixes confrontacions de la documentació medie-
val que testimonien la memòria d’aquesta església, s’ha 
emplaçat en aquest indret de la ciutat. Es tracta d’una 
possibilitat recentment incrementada arran de les darre-
res actuacions arqueològiques, que mostren una àmplia 
varietat de restes arqueològiques, però aïllades entre elles 
per la dinàmica de l’arqueologia urbana (vegeu-ne una 
síntesi a Bea et alii [2015: 121-162]) (fig. 8). La dispersió 
d’aquestes dades i la seva cronologia han permès plante-
jar, com a hipòtesi de futur, la possibilitat d’una àrea mo-
nàstica. En destaca l’estudi dels materials decoratius, en 
què s’estableixen vinculacions artístiques amb el sud de 
la Gàl·lia, excepcionalment el baptisteri de Saint-Jean de 
Poitiers (Salom, 2001), i la capacitat d’espoli d’elements 
procedents del teatre romà emplaçat a un quilòmetre de 
distància (Domingo, 2011: 807).
En aquest sector, comprès entre la plaça del fòrum provin-
cial i la muralla, s’instal·là un espai d’hàbitat del segle V, 

posteriorment ocupat per construccions caracteritzades 
per una sèrie d’estances allargades, prou sòlides per ima-
ginar un segon pis, i que s’han datat a finals del segle V o 
primera meitat del VI. En destaquem la pervivència de la 
tècnica de l’opus Africanum reforçant paraments de maço-
neria de morter de calç i amb fonamentacions de carreus 
travats igualment amb morter, com a elements de delimi-
tació d’una estança pavimentada amb argila (fig. 8.1, fig. 
12.3); o bé d’Africanum combinat amb murs de carreuó 
ben acabats i escairats com a part d’un edifici pavimentat 
en morter de calç i contigu a la muralla (fig. 8.2)15. Un 
altre element destacable és la presència d’una columna-
ta efectuada exclusivament amb elements arquitectònics 
reutilitzats, que podria correspondre a la separació d’una 
església de tres naus o bé a un segon recinte obert (fig. 
8.3, fig. 9).
En posició extramurs, l’amfiteatre del segle II dC mostra 
al seu interior els vestigis de l’única basílica tardoantiga 
conservada a la ciutat actual, aixecada a finals del segle VI 
o començaments del VII. Aquesta basílica va monumenta-
litzar un més que possible altar o memoria en testimoniatge 
del martiri del segle III i es va aixecar amb la voluntat de 
superposar-se a unes evidències que avui desconeixem, 
però que tenien la suficient rellevància per superposar 
part de l’edifici a les fossae de l’amfiteatre16. La fonamenta-
ció de la nau de l’església està integrada pels seients de la 
graderia, i, a les cantonades, s’empraren el grans carreus 
verticals procedents del mur del podi. Els carreus van ser 
disposats emprant nombroses falques de pedra, marbre o 
ceràmica per a la seva estabilització i anivellament. L’ús 
del morter de calç es va restringir a les pavimentacions de 
les naus internes i a la unió puntual de les filades superi-
ors de la fonamentació (fig. 10-12.1,2). Recents treballs 
han documentat la rasa constructiva de la fonamentació 
septentrional, que, un cop dipositats els carreus, només 
tenia uns 15-20 cm d’amplada. Aquesta fonamentació te-
nia deu filades de carreus, mentre que la fonamentació 
de la cambra funerària lateral –també baptisteri– només 
tenia tres filades de carreus reutilitzats i, com ja s’ha apun-

15. Vegeu la figura 12 de l’aportació de Macias i Beltrán de Heredia en aquest mateix volum.
16. No hi ha dubte, a diferència d’altres edificis de la ciutat, que aquest es va mantenir custodiat o protegit de qualsevol activitat d’espoli. Una anàlisi de la planimetria 
mostra com la construcció del temple uns metres més a prop de la graderia n’hauria evitat la fonamentació a l’interior de les fossae, cosa amb què s’hauria estalviat el 
sobrecost que en realitat aquesta actuació va comportar (Ciurana et alii, 2013: 36).
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Figura 8
Planimetria conjunta del sector arqueològic de Sant Pere (Bea et alii, 2015: 138).
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tat, la fonamentació de l’absis es féu a partir dels frag-
ments de la inscripció de coronament del podi17. Quant 
a la fonamentació de la columnata i de l’arc triomfal, cal 
pensar en la presència de riostes inferiors, i, pel que fa a la 
decoració arquitectònica del seu interior, els escassos ele-
ments conservats indiquen un spolium selectiu procedent 
de l’antic fòrum provincial, preferentment el seu recinte 
sacre, cosa que incrementa el valor simbòlic de la nova 
església (Guidi, 2011).

Figura 9
Segment de la columnata del sector arqueològic de Sant Pere. 
[Fotografia: Josep Maria Macias – Arxiu ICAC]

Figura 10
Vista d’ull de peix i frontal de la fonamentació septentrional de 
la basílica de l’amfiteatre. Als laterals s’aprecia la fonamentació 
dels murs de la cambra funerària/baptisteri i també la rasa de 
fonamentació de la nau de finals dels segles VI – inicis del VII. 
[Fotografia: Josep Maria Macias – Arxiu ICAC]

Figura 11
Detall de la fonamentació de la basílica visigòtica de l’amfiteatre. 
[Fotografia: Josep Maria Macias – Arxiu ICAC]

17. Vegeu la figura 3 de l’aportació de Macias i Beltrán de Heredia en aquest mateix volum.



QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 12 (2016), pp. 40-57

52 quarhis

Fi
gu

ra
 1

3
1-

2.
 A

lç
at

 i 
fo

to
gr

am
et

ri
a 

de
 la

 fo
na

m
en

ta
ci

ó 
oc

ci
de

nt
al

 d
e 

la
 b

as
íli

ca
 v

is
ig

od
a 

(T
ED

’A
, 1

99
0,

 C
iu

ra
na

 e
t a

lii
, 2

01
3)

. E
n 

l’a
lç

at
 e

s 
re

ss
al

te
n 

en
 g

ri
s 

el
s 

or
tò

st
at

s 
em

pr
at

s 
en

 la
 

ca
nt

on
ad

a;
 3

. A
lç

at
 fo

to
gr

am
èt

ri
c 

d’
un

 d
el

s 
m

ur
s 

de
l s

ec
to

r 
ar

qu
eo

lò
gi

c 
de

 S
an

t P
er

e 
(C

a 
la

 G
ar

sa
). 

[A
rx

iu
 IC

AC
]

1 2 3



QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 12 (2016), pp. 40-57

quarhis 53Tècnica arquiTecTònica TardoanTiga a la 
ciuTaT de Tarracona: esTaT de la qüesTió.

Josep M. Macias

Valoracions finals
Després d’aquesta visió de conjunt cal destacar l’alta vari-
abilitat arquitectònica constatada en aquest període i que, 
òbviament, respon a dos criteris fonamentals: el comitent 
i l’entorn geològic i/o urbà de la construcció. Si hi ha un 
aspecte comú en l’important urbanisme de la zona subur-
bial és la proliferació de fonamentacions amb còdols de 
riu i argila. Correspondrien al sòcol o a la estructura aèria 
superior la cohesió i l’estabilitat de l’obra incorporant el 
morter com a material de lligada18. Fins i tot el mausoleu 
de planta central proper a la necròpolis paleocristiana tin-
gué en compte aquesta tècnica. El perquè d’aquesta elec-
ció pot ser la proximitat del riu, com a àrea de proveïment 
de materials, així com l’estalvi de morter i l’absència de 
processos regulars d’obtenció i talla de pedra d’obra. Des-
taca l’ús de l’opus spicatum, present en aquests paraments 
de còdols de riu de manera normalitzada, i el seu ús pot 
respondre a un recurs d’estabilització dels paraments per 
la conjunció de filades on el material petri presentava 
direccions oposades. També cal apuntar-ne la utilització 
puntual en els murs de l’àrea arqueològica de Sant Pere. 
Quant a la pràctica de l’espoli, és una evidència docu-
mentada selectivament en l’arquitectura civil de la part 
baixa. Per una banda, no existeix una dinàmica d’apro-
fitament de l’urbanisme altimperial –traçats i serveis ur-
bans– durant l’etapa visigoda, sinó la voluntat d’elevar 
progressivament la cota de circulació per la proximitat 
del subsòl freàtic. Tret dels carreus emprats a les canto-
nades, algunes fonamentacions especifiques o delimita-
ció d’obertures, la construcció emprà majoritàriament 
pedres irregulars i còdols del proper riu Tulcis. I només 
es constata un ús significatiu de carreus reutilitzats en 
els fonaments de les dues basíliques dels entorns del riu 
Francolí, en un moment indeterminat de finals del segle 
IV o principis del V.
Si bé no pretenem minimitzar aquest fenomen en el con-
junt de l’arquitectura de la ciutat, la seva pràctica restaria 
força limitada a les possibilitats d’accés i de manipulació 
dels elements aprofitats. Per aquest motiu l’ús generalit-

zat de materials precedents només es dóna durant el pe-
ríode visigòtic i de forma abundant en l’arquitectura del 
poder. En consonància amb aquest procés, fou l’oligar-
quia eclesial qui, entre altres atributs, manifestaria capaci-
tat operativa i coneixement tècnic per a aquesta pràctica. 
Només així podem entendre la concentració de restes de 
material arquitectònic atribuïdes a officinae marmorariae i 
especialitzades en el desmuntatge de la decoració de la 
seu de l’antic concilium prouinciae. El material marmori 
recuperat a l’entorn de l’antic recinte de culte a August, 
actual seu catedralícia de Tarragona, i la manera de reta-
llar les antigues columnes de marbre per a la confecció de 
plaques incideixen en aquest sentit, tot i que actualment 
no disposem de cap evidència que ens expliqui els recur-
sos tecnològics emprats (Macias et alii, 2011: fig. 2.4)19.
Tota actuació d’espoli requeria les pràctiques d’elevació i 
posicionament de blocs petris. Només així podem explicar 
la fondària dels fonaments visigots a l’amfiteatre o l’alçada 
de les aules monumentals properes a la catedral visigoda. 
Tant els seients de la basílica visigoda com els carreus de 
les aules foren manipulats i recol·locats en una disposició 
diferent de l’original emprant un sistema de subjecció i 
elevació indeterminat (fig. 13, fig. 13.3, b/n i color). En 
el cas de l’amfiteatre, els blocs de seient es trobaven ma-
joritàriament en posició invertida, i en l’alçat de la fona-
mentació, visible a l’interior de les fossae, no s’aprecien els 
encaixos laterals dels ferrei forfices. Una anàlisi de les parts 
superiors dels murs de la basílica, així com de tota la cam-
bra annexa, tampoc mostra evidències d’aquests encaixos 
de subjecció (vegeu com a exemple Ted’a, 1990: fig.227). 
Cal plantejar-se, en el context d’una rasa de fonamentació 
de 4,30-4,50 metres de fondària, i que només excedia uns 
10-30 cm respecte de la plomada dels murs, que a finals del 
segle VI o principis del VII no empraren ferrei forfices en la 
subjecció dels carreus. Una conclusió semblant s’obté de 
l’anàlisi dels paraments del Col·legi d’Arquitectes (fig. 14; 
Aquilué, 1993: fig. 85).
D’altra banda, malgrat no disposar d’un coneixement ex-
haustiu, destaquem la disminució dels paviments en mor-

18. En aquest sentit són fonamentals els treballs desenvolupats per l‘empresa Codex, a partir dels quals M. Diaz i J. F. Roig han constatat, en estructures portuàries datades 
a partir de la segona meitat del segle VI, la freqüència de banquetes de tres filades de còdols lligades amb argila i amb una disposició de pseudo spicatum. Per sobre, un 
sòcol encofrat amb morter de calç.
19. La forma de talla d’aquesta columna ens recorda, sense cap element que permeti establir una relació idèntica, altres evidències de serradores hidràuliques per a la 
reutilització de blocs marmoris (Greve,  Kessener, 2007; Seigne, Morin, 2007). 
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ter de calç, característics dels espais religiosos o cisternes 
d’aigua, entre les quals destaca la gran cisterna de 144 m3 
que es coneix als entorns de l’acròpolis visigoda (Macias 
et alii, 2012: fig. 8). No es tracta d’una tècnica perduda, i 
les darreres descobertes a l’àrea portuària són testimoni 
de la seva presència en espais productius i residencials20. 
Un altre element significatiu, derivat de les anàlisis metro-
lògiques, és el manteniment del peu romà de 29,6 cm en 
les tres esglésies conegudes. I la projecció durant la fase 
d’obra de les distàncies sembla haver-se executat sobre la 
base d’un mòdul de 10 peus. És a dir, 1 pertica, una unitat 
que sovinteja en l’arquitectura romana durant l’execució 
d’edificis (vegeu López, Puche, 2013, més la nova aporta-
ció d’A. Muñoz en aquest mateix volum). En conclusió, 
la principal característica de l’arquitectura de Tarraco en 
aquest període no fou la desaparició d’unes tècniques 
constructives sinó la seva restricció a determinades elits. 
En canvi, l’arquitectura privada, i també la d’emmagatze-
matge, experimentà noves solucions –opus spicatum i pa-
raments verticals de trava mitjançant carreus reutilitzats–, 
com a elements de reforç complementari enfront d’una 
davallada de l’ús del morter. Un exemple més d’un pe-
ríode en contínua transformació o adaptació a una nova 
realitat.

Figura 14
Detall del parament de les possibles aules eclesials visigodes. 
[Fotografia: Josep Maria Macias – Arxiu ICAC]

20. Vegeu aportació de M. Díaz i J. F. Roig en aquest mateix volum.
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