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En aquest número d’AURIGA hi trobareu tradició clàssi-
ca, arqueologia, història, reconstrucció històrica i debat,
que planteja sobretot el llibreter Josep Cots qüestionant els
límits entre la reconstrucció i la restauració del llegat
arqueològic del segle XXI, i des d’AURIGA convidem els
especialistes a posicionar-se. Portant la qüestió al límit, em
pregunto si és una bestiesa imaginar la part romana de
Tarragona amb els edificis alçats com era fa milers d’anys.
O si és una bestiesa imaginar-nos caminant per la ciutat
d’Empúries reconstruïda com ho va estar fa milers d’anys.
Però aleshores em pregunto si jo alçaria tot en el mateix lloc
o en uns altres terrenys. I també em pregunto quin sentit
tindria i qui seria la primera persona a titllar-ho de parc
temàtic i jo mateixa m’ho pregunto.  I aleshores vaig a un
terreny per a mi més segur, perquè és la meva base de for-
mació intel·lectual, i agafo l’edició moderna d’un text clàs-
sic que reprodueix un text grec de referència, d’aquells del
segle III aC, i que té traduccions boníssimes a diverses llen-
gües, i aleshores ni em qüestiono que allò és una recons-
trucció al terreny del costat i penso que no hi té res a veure
i que cada disciplina té criteris diferents i que m’estic pas-
sant en la meva constant reivindicació de veure el món
antic de manera global. 

Però, sigui com sigui, el món antic és aquí, disposat que
l’interpel·lem en el segle XXI, com fa en Toni del Rio en el
seu article de les Termòpiles “revisitades”; disposat que el
descobrim, com l’embarcador romà de la Roca Plana; que
el  comparem, com fa M. Teresa Fau; que el rellegim com
ens recomana José Luis Bartolomé, i que el gaudim, difon-
guem i seguim investigant, com portan a la pràctica el
Grup de Recreació Històrica Romana de Badalona, tal com
expliquen els seus responsables en l’entrevista. 

De tot això parlem en aquest número, una vegada més.

Montserrat Tudela i Penya
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LA PEDRERA DEL MÈDOL

Un dels principals monuments romans de l’antiga
Tàrraco és la pedrera del Mèdol, situada a uns 8 km al
NE de la ciutat, al costat de la via Augusta. D’aquesta
gran pedrera, de la qual és característica l’Agulla –un
pilar monolític de 20 m d’alçada–, sortí gran part del
material per construir els monuments de la ciutat.
Malgrat que es coneix des de fa segles, la primera inter-
venció arqueològica no es va efectuar fins a l’any 2013
de la mà de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
(ICAC), com a part del projecte de recuperació i museït-
zació promocionat per Abertis, propietària dels terrenys. 

La prospecció a fons de tota l’àrea va permetre desco-
brir nous fronts de pedrera i estendre l’àrea d’interès
arqueològic de les 2 a les 8 hectàrees, multiplicant per
quatre, doncs, la seva extensió. S’aixecà una planimetria
detallada i s’hi van fer cales de prospecció que van pro-
porcionar dades precioses sobre la cronologia i el siste-
ma d’explotació. Així, ara sabem que va haver-hi dues
grans fases d’explotació. La primera, que se centra en
l’anomenat Clot (amb l’Agulla al centre), és d’època
republicana (segles II-I aC) i d’aquí va sortir la pedra per
construir la gran muralla que tancava la ciutat, de 4 km
de longitud. La segona fase, datada al segon terç del
segle I dC, s’ha relacionat amb la construcció dels grans
monuments provincials de l’acròpolis tarragonina. 

En el breu espai que separa la pedrera de la via
Augusta hi hagué un taller per acabar de desbastar i
classificar els blocs. Aquesta zona de treball, amb cente-
nars de carreus abandonats, fou excavada fa uns anys. 

Tradicionalment s’havia suposat que el transport fins
a la capital s’hauria fet amb carros per la via Augusta.
Ara bé, sabent que el transport marítim és molt més
barat que el terrestre, i que el mar és només a 1 km de la
pedrera, també semblava probable –per una qüestió
merament econòmica– que haguessin estat traslladats
per mar.

LA DESCOBERTA I LES TASQUES DE PROSPECCIÓ

Entre la platja Llarga i la punta de la Móra, per tant
davant del Mèdol, hi ha un accident geogràfic que pot
ser la resposta a la pregunta plantejada. Es tracta de la
Roca Plana, un morrot de roca d’uns 75 m de longitud i
20 d’amplada que s’endinsa al mar formant una mena
de moll natural. Només els primers 25 són transitables,
mentre que els restants 50 queden submergits a molt
poca profunditat. Com indica el topònim, la roca està
allisada en tota la seva superfície, la qual cosa convida a
sospitar que, malgrat ser d’origen natural, aquest
morrot ha estat retocat per convertir-lo en un moll, que

per la seva proximitat amb la pedrera del Mèdol podria
haver servit per embarcar els blocs de pedra. Aquest
moll configura un petit port d’uns 50 m de longitud i 5
m d’amplada, amb una rampa al final per poder-hi
varar els vaixells. 

L’estudi de la topografia de la costa més propera a la
pedrera indica que aquest punt és el més convenient per
establir un punt d’embarcament estable. En efecte, es
tracta del punt més proper a la pedrera amb una estabi-
litat del terreny necessària per instal·lar-hi una infraes-
tructura suficientment permanent per permetre carregar
la gran quantitat de blocs destinats a la ciutat i durant
tot el període de temps de construcció i monumentalit-
zació de Tàrraco.1

L’EMBARCADOR ROMÀ DE LA ROCA PLANA
(TARRAGONA)

Jordi López Vilar - Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Anna Gutiérrez Garcia-M - IRAMAT-CRP2A (UMR 5060) CNRS-Université de BordeauxMontaigne

L’Agulla, element característic de la pedrera romana del Mèdol
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No obstant, calia una prospecció a fons per poder
plantejar aquesta hipòtesi amb més fonament.Amb
aquesta intenció, s’organitzà un equip pluridisciplinari
des de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica sota la
direcció de Jordi López Vilar (ICAC) i Anna Gutiérrez
Garcia-Moreno (IRAMAT-CRP2A-Université de Bor-
deaux Montaigne). Van participar en la prospecció cinc
arqueòlegs, un topògraf i un geòleg. S’hi afegí també un
arqueòleg especialista en navegació que –amb l’ajut
d’experts pescadors de Tarragona– va valorar positiva-
ment la idoneïtat del lloc com a port de càrrega respecte
als vents. 

La metodologia va consistir a reconèixer aquest sector
de costa, parant especial atenció als retalls artificials de
la roca i a possibles encaixos antics per adaptar-hi ele-
ments de fusta. Es va fer també una prospecció amb
detector de metalls per localitzar restes de possibles ele-
ments de ferro relacionats amb el moll (argolles, etc.).
Després es va procedir a fer l’aixecament topogràfic de
tot el sector i a la documentació fotogràfica. 

Del reconeixement acurat d’aquest sector de costa es
va determinar que si bé és cert que tota l’estructura de
roca que conforma l’hipotètic embarcador és d’origen
natural, també ho és que la superfície de la Roca Plana
està allisada artificialment i, a més, que el costat septen-
trional del moll té un acusat i llarg retall antròpic. 

Concretament, les evidències que fonamenten la hipò-
tesi són els següents:

1. Retalls artificials de la roca, especialment el costat
septentrional del moll, que conformen un tall rectilini
d’uns 40 m de longitud.

2. Encaixos quadrangulars al moll, on es podrien
haver afermat les grues de càrrega.

3. La troballa d’un carreu de pedra Mèdol abandonat
al moll, que és un tipus de pedra geològicament diferent
de la pedra que constitueix la costa en aquest sector.

4. La presència d’un jaciment romà a només 150 m del
moll amb abundant ceràmica del segon terç del segle I
dC, que coincideix amb un dels moments àlgids d’ex-
plotació de la pedrera.

5. La proximitat de la pedrera del Mèdol, situada a
només 1 km de distància, i amb un camí força pla, on
només s’ha de salvar un suau turó de 10 m d’altura als
darrers 300 m.

Per tot això, considerem amb quasi total seguretat que
som davant del punt on els romans embarcaven la pedra
del Mèdol amb destí cap a Tarragona. Estaríem parlant,
doncs, del primer moll pròpiament industrial d’època

Vista frontal de l’embarcador amb la ciutat de Tarragona al fons
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romana detectat a Catalunya i un dels pocs de
l’Occident mediterrani, de gran importància per a l’ar-
queologia.

PERSPECTIVES DE FUTUR

La singularitat del jaciment arqueològic demana
noves intervencions dirigides a obtenir un millor conei-
xement d’aquesta singular infraestructura. D’una
banda, l’excavació submarina de l’embarcador; extreure
la sorra acumulada per si es troben nous element del
moll, blocs caiguts al fons durant el procés de càrrega,
etc. D’una altra banda, la prospecció terrestre orientada
en una doble direcció: la localització del camí romà que
havia de connectar la pedrera amb l’embarcador i esbri-
nar la naturalesa del veí jaciment arqueològic mitjançant
un sondeig. Tot plegat obrirà sens dubte noves perspec-
tives en un jaciment únic. 2

NOTES
1  A diferència de la platja de la Móra, que originalment
era zona de maresma (tal com demostra un mapa deta-
llat de la zona elaborat en 1777, i fins al seu drenatge al
s. XX per a la construcció de la urbanització actual). A
més, l’accés a aquesta platja està ocupat pel torrent
homònim, de caràcter estacional i que hauria impossibi-
litat la circulació durant els períodes de crescuda.
Agraïm a I. Fiz (URV) i a J.P. Palet (ICAC) el seu ajut i
suggeriments.  

2. Aquest treball s’emmarca en el projecte Officinae lapi-
dariae Tarraconenses. Canteras, talleres y producciones artís-
ticas en piedra de la Provincia Tarraconensis (I+D HAR2015-
65319-P). Hi han participat: Raúl Aranda, Ana Artina,
Diana Gorostidi,Jordi López Vilar, Gerard Martí, Iñaki
Matias (topògraf), Hernando Royo (geòleg), Patricia
Terrado, Serena Vinci i Anna Gutiérrez Garcia-M. (en
virtut de la col·laboració amb el projecte Marmora et
Lapides Hispaniae: Exploitation, usages et distribution des
ressourceslithiques de l’Espagneromaine del LaScArBx,
ANR-10-LABEX-52).
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Vista de la Roca Plana des del penya-segat. 
S’hi observa perfectament el moll parcialment submergit


