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LA TARRAGONA DE MITJAN SEGLE I dC

Isabel RODÀ DE LLANZA

1. LA CAPITAL PROVINCIAL

A mitjan segle I dC Tarraco era una ciutat opulenta,1 amb plena vitalitat, amb
un sòlid passat que arrencava de l’any 218 aC, fent veritat la cèlebre sentència
de Plini que la qualificava de Scipionum opus. En efecte, ho fa ben palès la
seva muralla de base ciclòpia ornada ja de bon començament amb l’escultura
romana més antiga de la península Ibèrica que representa la deessa Minerva, a
qui fa també referència la inscripció de la torre homònima, també coneguda
com la torre Sant Magí, al cim del recinte fortificat de la part alta de la ciutat.2

Ni a la mateixa Itàlia hi ha gaires restes d’aquesta monumentalitat en ciutats
republicanes de la mateixa època. I el procés continuà a bon ritme, puix que
la font dels lleons, excavada a la zona portuària, és un exemple extraordinari
de sumptuosa construcció de tipus hel·lenístic de les darreries del segle II aC,
amb una destinació utilitària evident.3

El desenvolupament urbanístic de Tarraco no ens és encara suficientment
conegut en l’etapa republicana, en què compartí protagonisme amb Carthago
Nova,4 però sabem de l’ampliació de la muralla al segle II aC i que abans del
71 aC dedicà una inscripció a Pompeu Magne (fig. 1), que testimonia l’ús i
explotació de la pedra d’Alcover ja en aquesta època.5 La ciutat, però, sabé can-
viar oportunament de bàndol ja que s’apuntà al cesarià, i va fer gravar al dors
de la placa de Pompeu un homenatge a Muci Escèvola (fig. 1) i va triar com a
patró municipal l’influent Gneu Domici Calví (fig. 2), íntim col·laborador de Juli

1 Pomponi Mela (II,90) diu: «Tarraco urbs est in his oris maritimarum opulentissima.»
2 Sobre la primera muralla vegeu Th. HAUSCHILD 1988 y 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, núm. 2, 3, 24, 38; X.

AQUILUÉ et al. 1991; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO – I. FIZ 2004, pp. 117-119. Per al relleu de
Minerva: W. GRÜNHAGEN 1976 i F. PINA 2003. Per a la inscripció vegeu G. ALFÖLDY 1981 i B. DÍAZ 2008, pp.
146-148, núm. C58 amb bona bibliografia. Vegeu un estat de la qüestió a I. RODÀ, 2009 i la bona síntesis
elaborada per J. A. REMOLÀ – E. RAMON, «Tarraco, origine et evolution d’une ville», a P. SADA – D. CAZES

(coords.), 2006, pp. 31-53.
3 J. A. REMOLÀ – C. A. POCIÑA, «La font dels lleons», en P. SADA (dir.), 2004, pp. 53-66; J.A. REMOLÀ – E. RAMON,

«Tarraco, origine et evolution d’une ville», 36-37; J. M. MACIAS et al. 2007, pp. 144-145, núm. 588 (JLV); I.
TEIXELL 2008, pp. 28-29; C. A. POCIÑA, «Evolució arquitectònica de la font monumental romana del carrer de
Pere Martell», a Tarraco. Construcció…[en premsa].

4 J. RUIZ DE ARBULO, 1992. Vegeu també M. DÍAZ – J. M. PUCHE 2003.
5 RIT 1-2; J. MASSÓ, «Inscripció opistògrafa, dedicada a Pompeu i a Escèvola», en I. RODÀ (ed.) 2001, 73, núm.

30; J. MASSÓ, «Plaque lapidarie d’un piédestal», en P. SADA – D. CAZES (coord.), 2006, 86, núm. 3.1; B. DÍAZ

2008, pp. 148-149, núm. C59 amb bibliografia exhaustiva.
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Cèsar que havia estat designat també pels emporitans com el seu patró.6

D’aquesta manera, les dues ciutats que havien acollit el desembarcament dels
romans el 218 aC arran dels esdeveniments de la segona guerra púnica, reem-
prenen sota Cèsar una història paral·lela.

6 Així ens ho fa saber a Tarraco la genial restitució de la inscripció fragmentària RIT 362 feta per G. ALFÖLDY

2000. Vegeu J. MASSÓ, «Inscripció dedicada al patró de la colònia Tarraco», en I. RODÀ (ed.), 2001, 79, núm.
39 i B. DÍAZ, 2008, 149-150, núm. C60 amb bibliografia completa. Sobre els patrons d’Empúries vegeu, I.
RODÀ 1986-1989 i B. DÍAZ 2008, 165-168, núm. C80-82.

7 J. RUIZ DE ARBULO 2002 i 2009; G. ALFÖLDY, «Introducción histórica», en X. DUPRÉ (ed.), 2004, p. 8; I. ARRAYÁS

2005, pp. 72-86. Vegeu també G. ALFÖLDY 1998 i «Tarraco, capital de la província més gran de l’Imperi
romà», a I. RODÀ (ed.), 2001, pp. 26-28.

Figura 1.- Inscripció opistògrafa amb dedicació a Pompeu Magne i a Muci Escèvola (RIT 1-2).
MNAT.
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Sembla i és ara comunament acceptat que fou Cèsar qui atorgà a Tarraco la
categoria jurídica de colònia i que la seva esplendor continuà en temps
d’August i els primers emperadors, convertint-se en capital de la província més
gran de l’Imperi romà.7 I durant un cert període de temps podem dir que fins
i tot fou la capital de l’Imperi ja que August hi residí uns anys; per tant, on hi
havia l’emperador també hi havia el centre del poder i de les decisions del
govern.
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August se sentí bé a Tarragona, on a més de recuperar la salut, gaudia de popu-
laritat més enllà potser de l’adulació envers el príncep. Ens ho fa veure una
anècdota que ens transmet Quintilià (Inst. VI,3,77): quan els tarraconenses
mostraren a l’emperador l’altar dedicat a ell, sobre el qual “prodigiosament” hi
havia crescut una palma, August, amb bon humor i fina ironia, va respondre
que allò no era cap prodigi, senzillament era degut al fet que no el feien ser-
vir gaire ja que, altrament, el foc sagrat no hauria permès el naixement d’aques-
ta planta. És aquest altar el que surt representat a les monedes encunyades a
la ciutat?8

Immediatament després de la mort d’August, una ambaixada de tarraconenses
anà l’any 15 dC a Roma a demanar permís al nou príncep per aixecar un gran
temple en honor del primer emperador i pare adoptiu del regnant. Tiberi con-
cedí el permís de bon grat i, segons ens informa l’historiador Tàcit, aquest fet
fou considerat un exemple per a totes les províncies de l’Imperi, frase que ha

Figura 2.- Reconstrucció de la inscripció de Domici Calví com a patronus de Tarraco (RIT 362;
Alföldy 2000). MNAT.

8 A. BURNETT – M. AMANDRY – P. P. RIPOLLÈS 1991, pp. 104-105, núm. 218, 221, 225, 231; P. CAPUS, «Sesterce de
l’atelier monétaire de Tarraco», a P. SADA – D. CAZES (coords.), 2006, p. 91, núm. 3.6.; D. FISHWICK, 1982,
pp. 223-233; J. RUIZ DE ARBULO –R. MAR –J. DOMINGO –I. FIZ 2004, pp. 123-126. Per a un estat de la qüestió,
vegeu J. RUIZ DE ARBULO, «El altar y el templo de Augusto en la colonia Tarraco. Estado de la cuestión», a
J. M. NOGUERA (ed.), 2009, pp. 155-189.
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fet córrer molts litres de tinta, però que, donat tot l’èmfasi del procés, ens inclinem
a pensar que el temple devia depassar la categoria municipal per entrar en les esfe-
res de l’àmbit provincial, si bé no podem parlar encara d’una organització ben
constituïda del culte imperial a aquest nivell perquè estem mancats de dades.9

En efecte, els tarraconenses, tot just retornada de Roma la seva ambaixada,
decidiren la construcció com un temple de dimensions excepcionals i amb una
façana octàstila, és a dir, de vuit columnes, similar doncs al de Mars Ultor, Mart
Venjador, del fòrum d’August a Roma. De nou ens trobem amb un edifici
extraordinari ja que n’hi ha ben pocs, de temples octàstils, arreu de l’Imperi
romà i en tots els casos són construccions singulars.

Durant molt de temps s’ha discutit l’emplaçament d’aquest temple, però sem-
bla que ara ja el tenim i en realitat és on havia de ser: coronant la part alta de
la ciutat, sota la catedral.10 Era el més lògic, ja que per a un temple tan fora de
sèrie s’havia de triar el millor emplaçament i el més espectacular. Però ho haví-
em de demostrar. I això ha estat possible gràcies a les recents prospeccions
geofísiques dutes a terme a l’interior de la catedral, que han revelat el que se’n
diu anomalies de tanta potència que només poden correspondre a l’estructura
del podi del temple.11

Segurament la construcció d’un recinte de culte tan enorme es perllongà al
llarg de forças anys, però els tarraconenses, diligents i amb ganes de fer lluir
el projecte, s’afanyaren a encunyar sestercis amb la representació de la façana
octàstila del temple (fig. 3) i amb la imatge d’August entronitzat i divinitzat,
especificant per a més claredat, Deo Augusto.12 Segurament aquestes monedes
circulaven, amb evident caire propagandístic, quan les obres del temple eren
amb prou feines començades.

De l’alçat i els colossals elements arquitectònics que devien haver guarnit el
temple de Tarraco no en sabem gaire, ja que deuen haver estat objecte de reu-
tilització de ben segur ja durant l’antiguitat tardana, tenint en compte a més el
funcionament d’abocadors a la plaça de representació al segle V (440-450
dC).13 Però algunes engrunes ens en han quedat i ha estat molt determinant la
seva identificació.

9 G. ALFÖLDY 2002; D. FISHWICK 1999; D. FISHWICK [en premsa]; I. RODÀ, «Documentos e imágenes de culto
imperial en la Tarraconense septentrional», a T. NOGALES – J. GONZÁLEZ (eds.), 2007, pp. 743-748; EAD.,
«Espacios de representación en los foros de Hispania», a J. M. NOGUERA (ed.), 2009, pp. 69-87.

10  J. M. MACIAS – J .J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de Tarragona y su entor-
no: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto imperial», a T. NOGALES – J. GONZÁLEZ (eds.),
2007, pp. 765-774; IDD. 2007.

11 A. CASAS et al., [en premsa]; J. M. MACIAS – J. J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «La construcció del recin-
te superior de culte», en Tarraco.Construcció…, [en premsa]. L’estiu del 2010 es duran a terme les exca-
vacions a l’interior de la catedral.

12 A. BURNETT – M. AMANDRY – P.P. RIPOLLÈS 1992, 104-105, núm. 219, 222, 224, 226; P. CAPUS, «Sesterce de l’a-
telier monétaire de Tarraco», a P. SADA – D. CAZES (coord.), 2006, p. 90, núm. 3.5.

13 TED’A 1989, pp. 446-448; X. AQUILUÉ 1993, pp. 97-123.
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Fou de la
màxima importància la detecció d’uns primers fragments de decoració arquitectòni-
ca d’època julioclàudia atribuïbles als monuments provincials, sense descartar fins i
tot la seva pertinença al temple d’August.14 No poden ser d’una primera restauració
i més aviat pensem que pertanyien a l’ornamentació del projecte original que, com
hem dit més amunt, es degué esgraonar durant decennis i que pogué combinar
materials constructius locals («pedra del Mèdol»)15 amb d’altres d’importació (marbre
de Luni-Carrara). Tan abundosos són els elements ornamentals, majoritàriament de
marbre blanc de Luni-Carrara, que s’està intuint la possible existència d’un altre
recinte, al nord de l’actual plaça del Fòrum, que podria conformar una mena de
forum adiectum,16 amb la qual cosa augmentaria la complexitat estructural de la
part alta de Tarraco al llarg del segle I dC.

Tot el sector de la part alta de Tarragona continuà experimentant una total
remodelació d’ençà el regnat dels primers emperadors flavis, que va fer des-
aparèixer les petges de les fases anteriors ja que, en certs punts, els rebaixos
arribaren a la roca mare. I aquest procés sembla que s’inicià als darrers anys
de la dinastia juliclàudia.17

14 P. PENSABENE, «La decorazione architettonica dei monumenti provinciali di Tarraco», a R. MAR (ed.), 1993, pp.
36-37, núm. 4-5;. P. PENSABENE – R. MAR, «Dos frisos marmóreos en la acrópolis de Tarraco, el templo de
Augusto y el complejo provincial de culto imperial», a J. RUIZ DE ARBULO (ed.), 2004, pp. 73-87; P. PENSABENE

2005, pp. 236-239; J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de
Tarragona y su entorno»,771-774, n. 10; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR –J. DOMINGO – I. FIZ 2004, 134-135 i 146.

15 M. BOADA (dir.) 2004, pp. 12-85 amb textos d’A. ÀLVAREZ – P. ARROYO (geologia) i I. RODÀ – A. GUTIÉRREZ

(història i arqueologia).
16 J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de Tarragona y su entor-

no», 775-782, n. 10. Agraïm les valuoses informacions que ens ha aportat el col·lega J. M. MACIAS.
17 TED’A 1989 i X. DUPRÉ, «Un gran complejo provincial de época flavia en Tarragona», a W. TRILLMICH – P.

ZANKER 1990, pp. 319-325 veien clara la unitat constructiva en època flàvia. Per als elements flavis, J. RUIZ

DE ARBULO 1998, pp. 48-57 i  J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR –J. DOMINGO – I. FIZ 2004, 139-142. Les excava-
cions de la torre de l’antiga Audiència permeteren precisar una datació posterior al 60 dC, vegeu X. DUPRÉ

– J. M. CARRETÉ 1993, pp. 78-81. Recentment es comença a percebre que els moviments edilicis podien
haver començat a finals dels juliclaudis, com s’apunta a P. PENSABENE – R. MAR, «Dos frisos marmóreos de
la acrópolis de Tarraco, el templo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial», a J. RUIZ DE

ARBULO, 2004, p. 78 i a J. M. MACIAS – J. MENCHON – A. MUÑOZ – I. TEIXELL, «Excavaciones en la catedral de
Tarragona y su entorno», 774-775, n. 10.

Figura 3.- Sesterci de Tiberi encunyat a Tarraco (Burnett-
Amandry-Ripollès 1992, 226). MNAT.
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18 Vegeu J. A. REMOLÀ, «Arquitectura funeraria», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 83-95. Per a un estat actual de les
troballes viàries i d’enterraments, vegeu J. M. MACIAS et al. 2007, pp. 221 i 223 amb la indicació de les
nombroses referències. Actualment és en curs molt avançat d’elaboració a l’ICAC una tesi sobre les necrò-
polis de Tarraco a càrrec de J. Ciurana.

19 J. M. MACIAS et al. 2007, p. 85, núm. 238 (JMS); J. LÓPEZ – LL. PIÑOL 2008; J. RUIZ DE ARBULO 1998, p. 47.
20 J. M. MACIAS et al. 2007, núm. 166, 181, 858, 697, 699, 719, 721, 726, 728, 729 i 733 per a les troballes de

trams dels aqüeductes del Gaià i del Francolí i fig. 18 per al recorregut; per al llac subterrani i el cuni-
culus, núm. 15, 238, 464, 469 com a elements més segurs. Vegeu de manera global sobre l’aigua a
Tarraco el volum de P. SADA (dir.), 2004 i el treball de J. LÓPEZ –LL. PIÑOL 1998.

21 R. MAR – P. PENSABENE, «L’urbanisme a Tàrraco» en I. RODÀ (ed.), 2001, pp. 37-45; R. GABRIEL 2001, que
recull un importantíssim material gràfic d’època, contemporani del primer eixample de la ciutat al primer
terç del segle XX.

Vespasià, en encetar el seu govern, privilegià les ciutats romanes d’Hispània
amb la concessió del dret llatí (ius Latii), ja que Hispània havia desenvolupat
un paper clau en l’anomenat any dels tres emperadors que seguí a la mort de
Neró (68 dC). Impulsà també la transformació de la capital provincial, Tarraco,
amb unes obres ingents que durien a la sumptuosa estructuració en tres terras-
ses, la darrera de les quals, corresponent al circ, s’acabaria en temps de
Domicià (fig. 4). Era una ambiciosa operació urbanística que dotaria d’una
monumentalitat més gran l’àrea circumdant del temple d’August i faria que
Tarraco disposés d’una de les places més grans construïdes en una ciutat roma-
na. L’espectacularitat i l’impacte visual es veurien magnificats encara per la posi-
ció enlairada i estratègica sobre el mar i sobre la via Augusta que passava per la
base del turó natural sobre el qual s’assentà la primera Tarragona. La via Augusta
passava arran de la façana meridional del circ, separant el teixit urbà de la capi-
tal provincial del de la ciutat colonial. A l’entrada i a la sortida de la ciutat la via
Augusta seria vorejada pels enterraments de diversa monumentalitat; un dels més
singulars al segle I dC és la famosa torre dita els Escipions, que encara obre la
façana sobre la carretera nacional 340, testimoni d’un traçat mil·lenari.18

Amb anterioritat a la construcció del circ domicianeu, en l’espai que hauria de ser
part de l’arena (actual plaça de la Font), hi havia unes terrisseries (figlinae) amb
el seu consegüent abastament d’aigua.19

L’aigua a la Tarragona protoimperial estaria ben assegurada, a la part alta per l’a-
portació dels dos braços de l’aqüeducte del riu Gaià amb un hipotètic castellum
aquae al turó de l’Oliva i, a la zona ocupada per la colònia pròpiament dita, per
l’aqüeducte del Francolí, amb el tram monumental del Pont del Diable o de les
Ferreres, i el gran llac subterrani sota el teixit urbà.20

2. LA COLÒNIA

A l’espai de la colònia, la ciutat s’anava desenvolupant21 i una hipòtesis recent i
atractiva ha proposat d’identificar una estructura formada per unes pedres irre-
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gulars amb forats circulars com l’auguraculum, a partir del qual es projectà el
traçat urbà de la ciutat.22
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Figura 4.- Planta i restitució virtual dels espais públics de la
part alta de Tarraco; (Macias et al. 2007; Macias-Menchon-
Muñoz 2005).

22 C. SALOM 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, p. 112, núm. 427 (CSG). Vegeu també R. MAR – M. ROCA 1998, pp.
112-114.
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23 X. AQUILUÉ, «Arquitectura oficial», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 42-46.
24 J. RUIZ DE ARBULO – D. VIVÓ – R. MAR 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, p. 114, núm. 434 (JRB); J. RUIZ DE

ARBULO – D. VIVÓ, «La construcció del Capitoli de Tarraco», Tarraco. Construcció…, [en premsa]. Vegeu
una primera planta a R. MAR – M. ROCA 1998, pp. 119-121, figs 8-9.

25 R. MAR – J. RUIZ DE ARBULO 1987; J. RUIZ DE ARBULO –D. VIVÓ –R. MAR 2006; J. M. MACIAS et al. 2007, 115-
116, núm. 439 (JRB).

26 E. M. KOPPEL 1985a, pp. 32-51, núm. 44-74; 1985b; 2000 i EAD., «La escultura», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp.
117-118; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO –I. FIZ 2004, 135-138. Per a les inscripcions de l’àrea
forense colonial, vegeu RIT, passim.

27 E. M. KOPPEL, «Relieves arquitectónicos de Tarragona», a W. TRILLMICH – P. ZANKER 1990, pp. 327-340; EAD.,
«La escultura», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, 118; X. DUPRÉ 1994b, pp. 177-180; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J.
DOMINGO –I. FIZ 2004, 138; J. RUIZ DE ARBULO – D. VIVÓ [en premsa], vegeu n. 24. Per a la ubicació de la
«plaça de les estàtues», vegeu J. RUIZ DE ARBULO – D. VIVÓ –R. MAR 2006, 398, fig. 8.
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Contínuament anem tenim proves de la monumentalitat de l’arquitectura públi-
ca al voltant del fòrum colonial.23 Les darreres investigacions sembla que han
identificat el Capitoli d’època republicana, l’arquitectura més antiga de la
zona.24 D’època protoimperial seria la basílica (fig. 5), amb una gran refecció
en època de Tiberi; en ella s’obria l’aula de culte imperial25 i en aquest espai
s’han identificat bastantes restes epigràfiques i escultòriques26 (fig. 6 i 7) i ele-
ments de decoració arquitectònica. S’han interpretat com a pertanyents a un arc
d’època d’August i més recentment s’han posat en relació amb la decoració de
la façana de la basílica que dóna a l’anomenada «plaça de les estàtues».27

Figura 5.- Basílica del fòrum colonial. Fot. J.M. Macias.
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En relació amb aquest recinte del fòrum s’ha de posar el teatre veí28 (fig. 8),
amb un circuit que enllaçaria ambdós equipaments urbans per tal de confor-
mar el recorregut de les processons del culte imperial. El teatre gaudí en època
augustea i juliclàudia d’una decoració escultòrica imponent, l’element més antic
de la qual el constitueix el gran vas de marbre del Proconès29 (fig. 9); la scae-
nae frons, el front escènic, degué ornamentar-se amb imatges de l’emperador
August i la seva família (fig. 10), que constituiran el primer grup escultòric, que
s’aniria ampliant amb els emperadors successius.
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Figura 6.- Escultura de la Venus Cnídia del fòrum colonial (Koppel 1985 a, 60). Fot. R. Cornadó.
MNAT.

28 X. DUPRÉ, «Edificios de espectáculo», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 55-60; J. M. MACIAS et al. 2007, 119-127;
J. RUIZ DE ARBULO –D. VIVÓ –R. MAR 2006, 392, fig. 1, 410, fig. 16; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO

–I. FIZ 2004, 127-132 i 145. Actualment és en procés d’elaboració una monografia sobre el teatre de
Tarraco coordinada per R. MAR I J. RUIZ DE ARBULO.

29 E. M. KOPPEL 1982 i 1985a, pp. 13-32, núm. 1-43, i també EAD., «La escultura», a X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp.
116-117. Per al vas marmori, vegeu E. KOPPEL – I. RODÀ 1996, pp. 135-139, fgs. 1-3; J. MASSÓ, «Fragments
d’un vas monumental decorat», a I. RODÀ (ed.), 2001, p. 81, núm. 41; J. MASSÓ, «Morceau, en deux frag-
ments, de la partie supérieure d’un vase monumental décorée de motifs végétaux», a P. SADA – D. CAZES

(coords.), 2006, p. 101, núm. 4.6.
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A la zona del teatre dues altres grans estructures agafen rellevància i hi estan
relacionades: les termes i el port, que són protagonistes de la remodelació de
la zona perifèrica sud-occidental als inicis de l’Imperi; les termes públiques més
properes al teatre d’època altimperial són les descobertes al carrer d’Apodaca;
de moment no tenim a la Tarragona romana termes d’època republicana.30

D’altra banda, sabem que August es beneficià del valor curatiu dels banys freds,
tot seguint les instruccions del seu metge Musa.31

30 J. M. MACIAS, «Els banys termals a Tàrraco: urbs i otium», en P. SADA (dir.), 2004, pp. 69-80; M. DÍAZ – M.
GARCIA – J. M. MACIAS – C. A. POCIÑA, «Elementos arquitectónicos del área termal pública del puerto de
Tarraco», a S. F. RAMALLO (ed.), 2004, pp. 447-449; J. M. MACIAS et al. 2007, 223 per a les referències a ter-
mes i p. 102, núm. 355 per a les del carrer Apodaca (PBP-JRP-JMS); J. M. MACIAS, «L’arquitectura termal»,
en Tarraco. Construcció…, [en premsa.]

31 Suetoni, Augustus 81; E. GOZALBES 1997.

Figura 7.- Retrat de Tiberi del fòrum colonial (Koppel 2000). Fot. R.
Cornadó, MNAT.
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Figura 8.- Vista aèria del teatre després de les excavacions de l’any 1979
i la seva restitució virtual. Fot. Col. Arquitectes de Catalunya, delegació de
Tarragona; (Macias-Menchon-Muñoz 2004).
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Figura 9.- Vas de marbre procedent del teatre. Foto R. Cornadó. MNAT.

Figura 10.- Dos retrats de prínceps juliclaudis i togat procedents del teatre (Koppel 1985 a, 1-2 i
4). Fot. R. Cornadó, MNAT.
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No podem oblidar la importància que per al desenvolupament de la ciutat tin-
gué el port, amb una línia costanera situada més cap a l’interior que l’actual i
a partir de l’època augustea es fan notoris els treballs per construir nous recin-
tes portuaris i dotar la ciutat d’una façana marítima monumental a la qual con-
tribuirien sens dubte les masses del teatre i les termes. Cal esmentar de mane-
ra especial les excavacions de la zona coneguda com a PERI 2, que han per-
mès posar al descobert un conjunt de magatzems i una font republicana monu-
mental de tipus hel·lenístic, que és un dels elements més singulars de la
Tarraco republicana.32

3. EL CULTE IMPERIAL

L’estada a Tarraco en dues ocasions consecutives de l’emperador August pro-
picià sens dubte el profund arrelament d’una de les institucions de govern que
mostrà la seva incidència tant en el terreny organitzatiu com en el terreny pro-
pagandístic i social. El muntatge entorn de la figura de l’emperador i la seva
família fou sens dubte un pilar fonamental de l’Estat romà i la seva eficàcia es
demostrà continuadament i reiteradament en totes les diverses dinasties de l’alt
Imperi de cap a cap de la dilatada geografia que abraçà.

A la Tarragona romana una institució clau fou el Concilium Prouinciae
Hispaniae Citerioris, que tenia la seva seu a la part alta, corresponent al fòrum
provincial.33 Aquest concilium reunia les delegacions dels set «convents jurídics»
(conventus iuridici) de la província citerior. S’ha suposat que aquest concilium
devia funcionar, com a mínim, d’ençà l’any 15 dC, quan els tarraconenses dema-
naren autorització a Tiberi per a la construcció del temple en honor del divinit-
zat August que, com hem esmentat més amunt, hem de suposar que depassa-
ria la categoria colonial.

A hores d’ara hem de confesar, però, que no tenim testimonis epigràfics direc-
tes dels sacerdocis provincials abans d’època flàvia. A partir d’aquesta època
presidia el concilium P.H.C., el flamen prouinciae Hispaniae citerioris, que era
elegit anualment entre aquells que havien desenvolupat amb anterioritat, per
regla general, una brillant carrera municipal i d’aquesta manera se’ls obrien les
portes de l’ordo equester, és a dir, l’ascens a la categoria de cavallers. Una vega-
da més, doncs, el culte imperial es mostra com a actiu factor per a la promo-
ció social i personal. És veritablement impactant el nombre de personatges
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32 M. ADSERIAS – C. A. POCIÑA – J. A. REMOLÀ, «L’hàbitat suburbà portuari de l’antiga Tàrraco. Excavacions al
sector afectat pel PERI 2 (Jaume I-Tabacalera)», a J. RUIZ DE ARBULO (ed.) 2000, pp. 137-154; J. A. REMOLÀ

– A. VILASECA 2000; C. A. POCIÑA – J. A. REMOLÀ 2001; J. M. MACIAS et al. 2007, 221-222 per a les referèn-
cies al port contingudes a la publicació; J. A. REMOLÀ, «El suburbi portuari de Tarraco», en Tarraco.
Construcció…, [en premsa]. Vegeu n. 3 per a la font.

33 J. M. MACIAS et al. 2007, 222 per a les nombroses referències contingudes al llibre sobre la plaça i el recin-
te de culte del concilium; J. RUIZ DE ARBULO – R. MAR – J. DOMINGO – I. FIZ 2004, 142-143. 
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tarraconenses que assoliren el seu ingrés en aquest ordre social dintre d’una
ciutat caracteritzada pel seu caràcter obert, en comparació amb d’altres ciutats
com Sagunt, molt més tancades, i aquest fet, naturalment, també beneficià les
altres classes de la societat de Tarraco.34

Hem de pensar també que, sens dubte, afavoriren aquesta mobilitat la presèn-
cia a la Tarragona protoimperial de personatges notables que, com el Licini
Sura d’època augustea i avantpassat homònim de l’íntim col·laborador del
emperador Trajà, personatge que va fer construir l’arc de Berà sobre la via
Augusta.35

Una de les especificitats de l’epigrafia de Tarraco és l’elevat nombre de pedes-
tals que coneixem erigits en honor dels flamines provincials,36 (fig. 11) les
ensenyes dels quals foren gravades en els relleus que envoltaven el recinte de
culte imperial i que són ara parcialment visibles als murs del claustre de la
catedral.37 Les estàtues en el seu honor poblarien la zona pública, donant tes-
timoni del poder real de la institució amb una gran influència sobre el govern
central.

Al costat del flamen provincial hi havia la flaminica (fig. 12), tot sovint la seva
dona, que era l’únic càrrec de representació al qual tenia accés l’estament feme-
ní.38 A més, un estol de funcionaris, de personal subaltern i de lliberts assegu-
rava la cura del culte i la seva difusió i omnipresència.

També a escala municipal el culte a l’emperador fou un dels motors de la vida
ciutadana tant a Tarraco com en altres ciutats de l’Imperi, especialment les cos-
taneres i les de les zones amb una romanització més potent. La funció de fla-
men culminava la carrera dels magistrats municipals i el sevirat augustal va per-
metre la promoció d’aquells individus que, havent nascut esclaus, assolien la
llibertat i d’aquesta manera podien assegurar-se una representació i obrir les
portes dels càrrecs dintre de la colònia als seus fills i descendents.

A la Tarragona romana en concret, el culte s’organitzà a l’entorn de dos con-
junts públics prou ben coneguts: la basílica civil al fòrum colonial de la part
baixa de la ciutat i el teatre, malauradament en un lamentable estat de conser-
vació en l’actualitat (fig. 5 i 8).
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34 G. ALFÖLDY 1984.
35 X. DUPRÉ 1994a i 1994b, pp. 180-184; G. ALFÖLDY 1996.
36 G. ALFÖLDY 1973, en recull 75 i a RIT, p. 508 la llista és ja ampliada; AQUILUÉ, «Arquitectura oficial», pp. 51-

53, n. 23.
37 P. PENSABENE 2005, pp. 238-239 i 246 fig. 10; J. M. MACIAS et al. 2007, 52, núm. 18 amb la bibliografia

anterior.
38 G. ALFÖLDY 1973, p. 94-97; RIT, p. 508.
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A la basílica s’hi han localitzat un aula de culte i una nombrosa sèrie d’estàtues
i d’inscripcions en honor de l’emperador i dels membres de la seva família,
sobretot datables de l’època juliclàudia39 (fig. 5 i 13).

Un circuit per a les processons del culte unia aquest recinte amb el del teatre,
com passa a d’altres ciutats de la província40 i en aquestes celebracions hi devia
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39 Vegeu notes 25 i 26, i J. RUIZ DE ARBULO 1998, pp. 43-47.
40 Ha pogut ser ben reconstruït l’itinerari fòrum-teatre, per exemple a Bilbilis (Calatayud); vegeu M. MARTÍN-

BUENO, «El Culto Imperial en el Valle del Ebro», en T. NOGALES – J. GONZÁLEZ (eds.) 2007, pp. 731-734.
Vegeu una panoràmica més general a P. GROS, «Théatre et culte imperial en Gaule Narbonnaise et dans
la Péninsule Ibérique», en W. TRILLMICH – P. ZANKER 1990, pp. 381-390.

Figura 11.- Pedestal en honor del flamen provincial Lucius
Fabius Silo (RIT 275). MNAT.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  09:59  Página 87



participar el portador de la campaneta de bronze, la inscripció de la qual pen-
sem que n’hem tret l’entrellat.41 El teatre, la primera fase del qual pot datar d’è-
poca d’August, comptava amb una sumptuosa decoració de la qual ens en ha
quedat una petita part, prou significativa tanmateix, que testimonia el procés
progressiu d’ornamentació durant els dos primers segles de l’Imperi (fig. 10).
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Figura 12.- Pedestal en honor de la flaminica provincial
Baebia Galla (RIT 321). MNAT.

41 Vegeu n. 9, Scripta manent, p. 241.
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Un dels primers elements ornamentals del teatre seria el gran vas de marbre
del Proconès, que hem recordat més amunt, amb elements vegetals a base de
fulles d’acant que podria datar de mitjan segle I aC42 (fig. 9). També molt pri-
merenc és un altar de marbre de Luni-Carrara dedicat al numen o geni de l’em-
perador, que podria correspondre a època protoimperial i, malgrat que no
correspon a l’altar d’August esmentat a les fonts i representat a les monedes, és
un testimoni fefaent de la importància de l’homenatge religiós a l’emperador43

(fig. 14).
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42 Vegeu n. 29.
43 RIT 48; C. CASTILLO 1983; Scripta manent, p. 228, núm. 66.

Figura 13.- Inscripció dedicada a Tiberi abans de ser emperador, procedent
del fòrum provincial (RIT 66), MNAT.
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Figura 14.- Altar de marbre de Luni procedent del teatre
(RIT 48). MNAT.
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4. EL GOVERN PROVINCIAL

Des de Tarragona es governava una extensíssima província, la més gran de
totes, que abraçava més de la meitat de la península Ibèrica. Era coneguda amb
el nom d’Hispania citerior, la Hispània que estava més a prop de Roma i que
és com s’esmenta a les fonts epigràfiques; més tard es fraccionaria i una part
en seria la Tarraconensis.

Durant l’alt Imperi, l’adjectiu Tarraconensis corresponia al conventus, al convent
jurídic del qual era capital Tarraco; tenia com a veïns el Caesaraugustanus per
l’oest i el Carthaginiensis pel sud. La millor guia per a reconstruir el procés his-
tòric és sens dubte l’extraordinària col·lecció d’inscripcions que constitueix una
documentació de valor inapreciable per a conèixer el veritable missatge en
directe que ens transmeten.
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Les sèries de pedestals honorífics que omplien els espais forenses ens donen
una gran quantitat d’informació sobre el sistema de govern i els magistrats que
desenvoluparen els màxims càrrecs de l’administració provincial.44

També les fonts literàries es fan ressò de la importància de Tarraco en els pri-
mers anys de l’imperi d’August, car ell mateix residí a la ciutat els anys 26-25
aC, seguint de prop els esdeveniments de la primera part de les guerres cànta-
bres que, erròniament, es donaren per acabades el 25 aC. Com dèiem més
amunt, en aquest període la Tarragona romana fou el centre de l’Imperi, ja que
aquí rebé les delegacions d’arreu i encetà el seu octau i novè consolat.45

Un segon viatge va tenir lloc durant el 16-15 aC, quan Cassi Dió diu que fundà
moltes ciutats a Hispània i a la Narbonesa.46 I això és clau per comprendre el
procés d’organització de la península Ibèrica, ja que comprovem i continuem
comprovant que tot era lluny de quedar clos el mític any 27 aC. En efecte, les
noves investigacions arqueològiques i les sorprenents descobertes epigràfiques,
com l’anomenat edicte de El Bierzo de l’any 15 aC, ens fan palès que fou en
realitat després d’acabada la segona fase de les guerres càntabres, l’any 19 aC,
quan, amb assajos i rectificacions, es produí la configuració del mapa polític
d’Hispània en un moment en què també hi havia força canvis a la Gàl·lia.47 En
tot aquest procés un home fou clau: Agripa.48

5. ELS GOVERNADORS

A partir de la divisió provincial d’inicis de l’Imperi, Tarraco fou la seu del
governador que duia el títol de legatus Augusti pro praetore prouinciae
Hispaniae citerioris, que era assistit per uns legati iuridici. Gràcies a les fonts
epigràfiques en coneixem gairebé 50.49 Residia al praetorium consulare, cone-
gut per una inscripció (RIT 34), però se’n desconeix la ubicació exacta. Amb
tota probabilitat se situaria a l’àrea del denominat fòrum provincial, el lloc més
adient correspondria a una de les dues torres que tancaven la gran plaça sobre
el circ, potser la coneguda com a torre del pretori o de Pilat50 (fig. 15).

44 G. ALFÖLDY, «Introducción histórica», en X. DUPRÉ (ed.), 2004, pp. 8-9; J. RUIZ DE ARBULO 1998.
45 G. ALFÖLDY, 1991, p. 38; J. RUIZ DE ARBULO 1998, pp. 41-43.
46 Cassi Dió LIV, 23,7 i 25,1.
47 J. P. BOST – M. MARTÍN-BUENO – J. M. RODDAZ 2005. El 15 i 16 de novembre del 2007 tingué lloc l’interes-

sant col·loqui Hispania et Gallia: deux provinces de l’Occident Romain al Colegio de España de París.
Vegeu I. RODÀ, 2009.

48 I. RODÀ 1998, 2005; J.-M. RODDAZ 1993. Una bona síntesi recent sobre aquesta etapa és la de J. L. GÓMEZ-
PANTOJA 2008, pp. 450-469.

49 G. ALFÖLDY 1969, pp. 3-66, i RIT 34, 89-90, 128, 130-132,  135, 139-140, 142-143, 150-151. Recentment ha
aparegut a les excavacions de Ca la Garsa (pl. dels Àngels-pl. Rovellat) de Tarragona l’angle superior
esquerre d’un pedestal atribuïble al governador Rutilius Pudens Crispinus, que fins ara coneixíem només
per una inscripció de Roma (G. ALFÖLDY 1969, pp. 59-60).

50 G. ALFÖLDY 1991, 45.
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Figura 15.- Torre del Pretori. Fot. J.M. Macias.
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El governador era assistit per un equip de funcionaris i militars. Aquests darrers
pertanyien en començar l’Imperi a les unitats que el 19 aC havien posat fi, sota
el comenament d’Agripa, a la segona fase de les guerres càntabres;51 a partir
del regnat de Vespasià, els soldats del governador serien els components de la
legió hispana per excel·lència, la VII Gemina, succesora de l’efímera legio VII
Galbiana.52

Hispània tingué un paper protagonista l’any conegut com l’any dels tres empe-
radors, el 68 dC quan, a la mort de Neró, desfilaren fugaçment pel tron impe-
rial Galba, Otó i Vitel·li, abans de la confirmació definitiva de Vespasià el 69
dC.53

I precisament sabem qui era el governador de la província d’Hispania citerior
sota el regnat de Neró. Del 60 al 68 s’encarregà de dirigir-la l’home que seria
nomenat emperador pel Senat com a successor de Neró: Galba.54 Un epígraf
fragmentari trobat al fòrum colonial en dóna notícia; es tracta del pedestal
honorífic de Raecius Gallus, tribunus militum Galbae imperatoris i fill doptiu
del senador tarraconense M. Raecius Taurus (fig. 16). El monument li fou aixe-
cat a la fi del regnat de Vespasià (79 dC), després d’haver exercit la pretura
entre el 78 i el 79 dC, i testimonia la política de Galba de recolzar-se en els
notables de la província a l’hora d’elegir els comanaments de la legio VII
Galbiana.55

Els darrers anys del seu govern, o més ben dit, desgovern, Neró se’ls passà de
tournée per Grècia, participant en multitud de jocs i certàmens dels quals, natu-
ralment, sempre en sortia vencedor. No va ser conscient pràcticament fins a la
fi dels seus dies de la gravetat de la situació que el duria a una fi covarda.56

Mentre Neró duia una vida d’artista es produia a la Gàl·lia la sublevació de
Víndex, que buscà l’aliança de Sulpici Galba a Hispània, on era fort gràcies als
seus llargs anys de governador provincial de la citerior amb un recolzament
dels notables hispans.57 Galba, després d’un atemptat fallit contra la seva vida,
es revoltà el mes d’abril del 68 i el Senat el declarà enemic públic i li va con-
fiscar tots els seus béns a Itàlia,58 però els esdeveniments donarien un gir de
180 graus: a Clúnia, colonia Sulpicia no ho oblidem, el mes de juny de l’any
68 dC, Galba, de 73 anys, rebé la notícia per boca d’Icelus que havia estat pro-
clamat emperador i els tarraconenses es posaren de la seva banda.59

51 Vegeu n. 48.
52 A. GARCÍA Y BELLIDO 1970, pp. 321-325; A. GARZETTI 1970; P. LE ROUX 1982, pp. 132, 140, 151-152, 314.
53 J. L. GÓMEZ-PANTOJA 2008, 447-449.
54 G. ALFÖLDY 1969, 16.
55 RIT 145; P. LE ROUX 1982, p. 151.
56 E. CIZEK 1982, pp. 396-400.
57 Ibíd., 393-395; A. GARCÍA Y BELLIDO 1970, 305-318; J. SANCERY 1983, pp. 47-56.
58 Plutarc, Galba V,4-6.
59 Vegeu obra citada a n. 53 i A. GARCÍA Y BELLIDO 1970, 318-321.
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60 Suetoni, Galba. XII,1.

Suetoni ens transmet un fet que, tanmateix, va fer minvar la popularitat del
nou emperador. Els tarraconenses li ofriren una corona d’or de 15 lliures del
temple de Júpiter i Galba decidí de fondre-la, reclamant fins i tot les unces que
va considerar que mancaven;60 aquest gest, que ratllava el sacrilegi, li atorgà
fama d’avar.

Abans de deixar Hispània, Galba va eliminar els partidaris de Neró i va abolir
certs impostos, una feta que commemorà encunyant monedes que s’ha discu-

Figura 16.- Pedestal de Raecius Gallus, tribunus mili-
tum Galbae imperatoris (RIT 145). MNAT.
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tit si foren emeses a Tarragona, qüestió que no surt de l’àmbit de la conjectu-
ra i que caldrà aprofundir en el futur.61 És per aquest motiu que resulta molt
perillós el títol de l’article de F. S. Kleiner en el que, prenent com a base la
imatge en el revers d’uns asos, arriba a la conclusió que a Tarragona hi hagué
un arc de Galba.62

Galba es dirigí després cap a Itàlia per via terrestre, acompanyat per la seva
fidel legió VII Galbiana i duent un punyal sobre el pit, penjat al coll, damunt
la indumentària militar.63 El seu govern, però, hauria de durar només set mesos:
a primers del 69 dC Galba fou assassinat a instigació d’Otó, que fou encara un
emperador més efímer que Galba, com també ho fou Vitel·li. La calma no arri-
baria fins a finals d’any amb el regnat de Vespasià.

Els anys 68-69 dC, per tant, els territoris hispànics, començant per la capital
Tarraco, acolliren un dels protagonistes de la història i la política del moment:
Galba.

6. CONCLUSIONS

Hem volgut traçar el panorama, descriure l’escenari, que oferia la Tarraco en
temps de Pau, una ciutat governada per Galba i amb un aspecte constructiu
impactant que comptaria amb el gran temple d’August i el teatre com a edifi-
cis més significatius; malmesos, o tan sols intuïts, són els embaixadors de la
magnificència que havia assolit la ciutat en els primers temps de l’Imperi.
Sabem que hi havia altres monuments ben significatius, com l’altar d’August,
però a hores d’ara no sabem on podia haver estat ubicat, tot i que és probable
que fos al fòrum colonial, en ple funcionament i una basílica renovada per
l’emperador Tiberi.64 El port, d’altra banda, estaria en plena expansió, com hem
tingut ocasió de veure.

Però també hem de pensar que la ciutat en aquesta època seria una ciutat en
obres, ja que a la fi dels juliclaudis es detecta el començament dels grans can-
vis en les estructures de la part alta, seu del govern provincial i del culte impe-

61 A. GARCIA Y BELLIDO 1970, 325-328 n’atribueix algunes a Tarraco. F. S. KLEINER 1989, les dona com a segu-
res i a p. 240 n. 5 recull una bona bibliografía sobre les monedes de Galba. D’altra banda, C. H. V.
SUTHERLAND – R. A. G. CARSON 1984, pp. 217-219 i 232-236, quan tracten de la problemàtica de les mone-
des de Galba, deixen sempre en interrogant si la seca fou en realitat Tarraco, segons havia considerat H.
Mattingly a BMC I. La tesi que està duent a terme I. Teixell sobre les monedes a Tarraco esperem que
pugui aprofundir en aquesta qüestió i arribar a conclusions més definitives.

62 F. S. KLEINER 1989. Vegeu també X. DUPRÉ 1994b, pp. 185-187.
63 Suetoni, Galba. XI,2.
64 Sintetitza molt bé el que es coneix de l’urbanisme de l’època augustea i juliclàudia, el plànol a J. M. MACIAS

et al. 2007, figura 18. Per a la possible ubicació de l’altar vegeu n. 8.
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65 Encara que es fa difícil pensar en una construcció tan tardana de l’amfiteatre tarragoní, les excavacions
han detectat l’existència d’una necròpolis anterior i pel material ceràmic i la inscripció del flamen data-
da per G. ALFÖLDY en època de Trajà o Adrià, es pot considerar que l’amfiteatre fou el darrer dels grans
edificis per a espectacles construits a Tarraco. Vegeu TED’A 1990, pp. 196-198 i J. M. MACIAS et al. 2007,
173-174 (JMS). 

66 J. M. MACIAS et al. 2007, fig. 19.

rial.

El circ vindria en època de Domicià i l’amfiteatre fou construït al segle II dC
per un flamen o sacerdot del culte imperial.65 Eren, doncs, dos edificis66 que,
si és que Pau vingué a Tarragona, no existien al seu temps, encara que, dona-
da la importància de la ciutat, un cert tipus d’arena per als jocs gladiatoris i les
caceres hi degué haver hagut.

Pel que fa a la vida política, una institució va ser motor i factor de promoció
ciutadana: el culte imperial, entès com a cohesionant de l’aparell de l’Estat i no
pas com a cap mena de fe intimista. No calia creure, calia seguir les regles esta-
blertes pel govern de Roma perquè, en matèria de religió, hem de reconèixer
que no hi ha hagut un Imperi tan tolerant i assimilador com el romà.
S’acceptaven totes les creences i s’incorporaven al panteó oficial o privat, però
s’havia d’acatar l’organització estatal. I en temps de l’alt Imperi el culte de l’em-
perador era un dels sòlids pilars ben arrelats a les ciutats tant de l’Orient com
de l’Occident. Tarragona ens n’ofereix un exemple privilegiat.
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