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Els dies 17 i 18 de novembre vam celebrar a la Capital
de la Cultura Catalana Tarragona 2012 el VIII Fòrum
Auriga que, als territoris de llengua catalana, és l’única
trobada interdisciplinària dels professionals i interessats
en el món antic, i se celebra anualment. Enguany hi van
assistir més de 120 professionals de diverses disciplines
i institucions culturals, i s’hi van presentar un total de
21 projectes. Es va reflexionar sobre el rendiment social
que aporta el patrimoni cultural material i immaterial
que ens ha deixat el món antic. En aquest número
d’AURIGA podeu llegir les comunicacions presentades
a Tarragona.

Les principals conclusions que vam poder treure els
participants del Fòrum Auriga Tarragona 2012 van de -
mos trar que el món antic és un motor de desenvolupa-
ment econòmic, aporta progrés i cohesió social i situa
Catalunya al món.

Com cada any, vam aprofitar la trobada per conèixer
algun conjunt arqueològic del territori català. En aquest
vuitè fòrum vam visitar la vil·la romana dels Munts, a
Altafulla, el jaciment on hi ha el mitreu d’èpo ca roma-
na més ben conservat del món.

El VIII Fòrum Auriga el vam organitzar amb la col·la -
boració de l’organització Capital de la Cultura Cata lana,
l’Ajuntament de Tarragona,  el Museu Nacional Arqueo -
lò gic de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueolo gia Clàs -
sica, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filo so fia i Lletres
i en Ciències de Catalalunya, el De partament de Grec de
la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Altafulla, a
qui volem agrair el seu suport.
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en penal provincial de la ciutat fins a l’any
1910, moment en què el recinte fou tras -
passat al govern municipal. I no fou fins al
segle XX quan es va iniciar la recuperació
del conjunt, així com diferents intervencions
arqueològiques.

LA SOCIALITZACIÓ I LA
TRANSFERÈNCIA DELS RESULTATS
ARQUEOLÒGICS OBTINGUTS

El monument de Tàrraco ens ofereix una
lectura diacrònica en el temps i de transfor-
mació morfològica en l’espai com es dóna
en pocs amfiteatres en el món. Així doncs,
conscients d’aquesta particularitat, l’Ajun -
tament de Tarragona, l’Institut Català d’Ar -
queo logia Clàssica, el Museu Bíblic Tarraco -
nense i l’Associació Cultural de Sant Fruc -
tuós van plantejar, l’any 2009, un programa
de recerca i difusió per tal de donar a conèi-
xer aquesta peculiaritat i el paper del cris-
tianisme com a factor de la metamorfosi
estructural del conjunt.

En aquest context neix la proposta Amphi -
theatrum, memoria martyrum et ecclesiae, la
gènesi de la qual cal buscar en la necessitat
de socialitzar els resultats de les excavacions
arqueològiques realitzades els darrers dos
anys a l’interior de la basílica visigòtica de
l’amfiteatre romà. A partir de la història i
l’arqueologia i amb el suport de les noves
tecnologies, es pretén oferir una visió dia-
crònica de les religions, i les seves mani -
festacions arquitectòniques, com a part fona -
mental del substrat cultural de la nostra
societat. L’objectiu darrer del projecte és
trans cendir l’àmbit estrictament arqueolò-
gic i constituir una primera proposta inter-
pretativa del conjunt, cabdal per a la com-
prensió de la transició de la cultura pagana,

LA REALITAT HISTÒRICA DE 
L’AMFITEATRE ROMÀ DE TARRAGONA

L’amfiteatre romà de Tarragona és un con-
junt monumental declarat Patrimoni Mun -
dial per la UNESCO el 30 de novembre de
l’any 2000 i actualment és un dels monu-
ments més visitats de la ciutat. La seva ri -
quesa patrimonial sintetitza bona part de la
història de la ciutat, ja que la seva evolució i
transformació és ben dilatada, i abraça una
cronologia que va des de l’època romana
fins als nostres dies. 

En època romana, i abans de la construcció
de l’amphitheatrum al segle II dC, fou àrea de
necròpolis entorn d’una via periurbana.
L’edifici va estar actiu com a tal fins a mitjan
segle V. Al segle III, l’emperador Heliogàbal
el restaurà i poc temps després, per decret
dels emperadors Valerià i Gal·liè, l’any 259,
l’amfiteatre fou l’escenari de l’execució del
bisbe de Tàrraco Fructuós i dels seus dia-
ques Auguri i Eulogi. Aquests màrtirs foren
cremats vius en aplicar-los la pena capital
de la damnatio ad vivicomburium o vivi crema-
tio per un delicte de lesa majestat contra
l’Estat, perquè aquests clergues es van negar
a retre culte públicament a la religió oficial.
Aquest episodi restà en la memòria de la
comunitat cristiana de Tàrraco i en època
visigòtica es bastí a l’arena de l’amfiteatre
una església memorial i una àrea cementi-
rial. Amb la incursió arabobereber, a inicis
del segle VIII, l’església restà abandonada
fins que, amb la restauració cristiana de la
seu de Tarragona, al segle XII, sobre la fona-
mentació del temple visigòtic es bastí un
temple romànic, sota l’advocació de Santa
Maria del Miracle. All segle XVI l’església
quedà sota la tutela dels Pares Trinitaris,
que instal·laren un convent annex al tem -
ple. Ja al segle XIX, l’espai es transformà
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L’AMFITEATRE DE TÀRRACO: 
PROPOSTA DE DINAMITZACIÓ SOCIAL 

DES DE LA PRAXI ARQUEOLÒGICA 
Josep M. Macias (Institut Català d’Arqueologia Clàssica)

Andreu Muñoz (Museu Bíblic Tarraconense) i Imma Teixell (Ajuntament de Tarragona)



signat l’any 2009, de col·laboració entre
l’Ajuntament de Tarragona, l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica i l’Arquebisbat de
Tarragona. Des d’aquesta data s’han efec -
tuat diferents treballs (sondejos estratigrà-
fics, prospeccions geofísiques i documen -
tació gràfica) al servei de projectes comuns
que afavorissin i incrementessin l’arqueolo-
gia, la museografia i la cultura de l’amfitea-
tre romà i la basílica paleocristiana.

Sumant-se als nous espais que es recupe-
raran al servei de la museística de l’amfi -
teatre, s’inclourà en la visita el sector de les
voltes del monument, concretament les sub-
estructures existents al sector meridional, on
es conserven les estructures més originals
de l’amfiteatre romà. Durant els dies d’ober-
tura el visitant podrà accedir-hi per poder
conèixer els treballs de consolidació de l’es-
tructura romana que es portaren a terme
durant l’any 2009 i, a la vegada, es podrà
gaudir d’espais que es troben tancats al pú -
blic en les visites ordinàries. 

La ruta expositiva i de visita del monu-
ment serà completada amb diverses visites
comentades per al gran públic. Es tracta de
guies especialitzades destinades a apropar

associada a la religiositat dels jocs de l’amfi-
teatre, a la religiosa cristiana, vinculada al
martiri del bisbe a l’arena de l’amfiteatre i a
la seva posterior sacralització mitjançant la
construcció d’una basílica.

Tenint en compte aquesta premissa i defi-
nint com a destinataris del programa de
socialització la societat en general (des dels
ciutadans i ciutadanes de Tarragona i el ter-
ritori fins a col·lectius universitaris i el turis-
me, entre d’altres), actualment s’està treba-
llant en diferents línies d’actuació, les quals
cal especificar que van més enllà d’una acti-
vitat temporal, perquè els materials i recur-
sos que s’estan dissenyant constitueixen al
seu torn eines pedagògiques que es posen al
servei de la creació de continguts museístics
del recinte, actualment gestionat pel Museu
d’Història de l’Ajuntament de Tarragona. 

Les diferents actuacions es portaran a
terme durant la propera edició del festival
romà de Tarraco Viva, que se celebrarà el
mes de maig del 2013. D’aquesta manera, i
posteriorment a l’adequació dels espais con-
formats per les dues cambres laterals que
s’obren a banda i banda de la coneguda com
a porta triumphalis de l’amfiteatre, s’habilita-
ran i s’obriran al públic els dos nous espais
d’exposició. El primer es transformarà en
espai audiovisual, on es projectarà un curt-
metratge produït per l’Associació Cultural
Sant Fructuós que porta per títol La Passió de
Sant Fructuós. Aquest muntatge és el resultat
d’una experiència de reconstrucció històrica
basada en la Passio Fructuosi, document dels
segles III-IV dC que relata el procés martirial
del bisbe Fructuós i els seus diaques.

En el segon nou espai expositiu s’allotjarà
una exposició a partir de plafons amb tex-
tos, fotografies, documentació planimètrica
i infogràfica, que permetrà obtenir una visió
de l’evolució del monument i els resultats
de les seves transformacions al llarg del
segles. Aquesta visió global de l’espai que
ocupa l’amfiteatre serà complementada
amb informació de les diferents interven-
cions desenvolupades a la basílica visigòtica
i romànica i el seu entorn fruit del conveni,
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Excavació arqueològica a la basílica paleocristiana
(Arxiu MHT-ICAC)



castellà i anglès) i es distribuirà en format
PDF perquè pugui ser divulgada a través
dels mitjans de comunicació de massa. 

ELS OBJECTIUS DE DIFUSIÓ
D’AMPHITEATRUM, MEMORIA
MARTYRUM ET ECCLESIAE

El principal objectiu d’aquest projecte és
aportar nous recursos pedagògics in situ per
tal de facilitar, encara més, la comprensió
d’aquest conjunt monumental. Incidir en
aquest aspecte és molt important atès que la
rellevància de l’amfiteatre és de tal magni-
tud que, l’any 2007, el conjunt fou inclòs en
el catàleg de Les 7 meravelles de Catalunya,
promogut per la fundació Capital de la Cul -
tura Catalana, en representació de les comar-
ques que integren el Camp de Tarra gona. El
mateix any fou considerada la desena mera-
vella de Catalunya en una votació popular
impulsada per El Periodico, que incloïa patri-
moni històric i natural català. Aquests fets
reflecteixen el pes del monument en l’ima -
ginari patrimonial del nostre país; prova
d’això són els 137.318 visitants que s’hi van
apropar.

El valor cultural i la força turística del
monument no permetien posposar més una
intervenció d’aquestes característiques i, a
més, cal recalcar que no es tracta d’un sol
edifici, sinó d’un recinte patrimonial que

les basíliques de l’amfiteatre mitjançant un
monitoratge que incidirà en els aspectes de
la transformació històrica del monument i,
en especial, en el paper del cristianisme com
a agent d’aquesta evolució des de l’execució
dels cristians l’any 259 a l’arena de l’amfi-
teatre fins als nostres dies.

També, i per aprofundir encara més en les
campanyes d’intervenció arqueològica i
arquitectònica d’aquest últims anys, s’ha
disposat la realització d’un conjunt de con-
ferències que estaran relacionades amb l’es-
mentada evolució de l’espai monumental
de l’amfiteatre dins del marc general de l’ar-
queologia cristiana.

Finalment, gràcies a l’atorgament de l’ajut
ACDC per part de la Secretaria d’Univer -
sitats i Recerca del Departament d’Eco -
nomia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, es presentarà una publicació
pedagògica que permetrà materialitzar la
síntesi de les experiències transferides al
gran públic. La publicació seguirà el format
del catàleg de l’exposició Praesidium, Tem -
plum et Ecclesia. Les intervencions arqueològi-
ques a la Catedral de Tarragona 2010-2011.
Memòria d’una exposició temporal, editat a ini-
cis de l’any 2012, per tal de traslladar al gran
públic els coneixements científics obtinguts
durant les campanyes arqueològiques a l’in-
terior de la catedral de Tarragona. D’aquesta
manera, la nova edició serà trilingüe (català,
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Vista actual de l’amfiteatre (Foto: Joan Manel Mellado)



l’espai d’evolució i transformació, des del
segle I aC fins a l’actualitat, que millor sin-
tetitza la història de la ciutat i del país. A
la vegada, es busca fer intel·ligible l’impac-
te que el cristianisme, com a factor històric,
ha tingut sobre el monument i de quina
forma n’ha condicionat la fesomia, de tal
mane ra que aquest és un dels conjunts
monumentals més interessants de l’arqueo -
logia hispànica per la seqüència històrica
que presenta. 

En definitiva, la materialització de la
proposta de difusió exposada, la qual serà
com plementada amb l’explicació de les me-
to dologies emprades en tot el procés d’in -
vestigació, restauració i intervenció ar qui -
tectònica sobre el monument, reivindica
l’ús social que continua tenint en l’actuali-
tat aquest monument antic, que s’ha con-
vertit en un espai viu i contemporani per a
les generacions presents i futures, mentre
que moltes de les seves activitats esdeve-
nen instruments didàctics de pri mer ordre
per transferir coneixements a la societat. 

conserva nombrosos vestigis de la nostra
història i reflecteix l’evolució de les nostres
creences religioses. Així mateix, les seves
restes, parcialment conservades i parcial-
ment reconstruïdes, són de difícil compren-
sió per al públic no especialitzat que s’hi
apropa. Per això, aquest document pretén
aproximar al lector les diferents realitats his -
tò riques successives en el temps i contingu -
des en aquest racó de la muntanya de Tarra -
gona –la via que resseguia els penya-segats
del litoral flanquejada per enterraments pa -
gans, l’amfiteatre mateix, les esglé sies cris-
tianes d’època visigoda i medieval–, i vol
també recordar els antics recintes del con-
vent dels trinitaris o del penal de la ciutat. 

Amb el plantejament que acabem de pre-
sentar es pretén una aproximació a l’amfi-
teatre més enllà d’un espai de visita turísti-
ca, amb la pretensió de dotar-lo de la ca pacitat
de ser un monument viu i de rei vin dicar-ne
el valor patrimonial. D’a ques ta manera es
difon una de les particularitats més signi -
ficatives de l’amfiteatre de Tarra gona com
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Vista aèria del conjunt del monument en què es poden apreciar la basílica paleocristiana i l’església medieval 
(Arxiu MHT/ICAC-Desdedalt)




