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L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) és un consorci públic creat l’any 2000 pel Departament d’Universi-
tats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. La seva seu,
inaugurada el setembre del 2003, està ubicada en ple centre històric de Tarragona. L’objectiu de l’Institut és la re-
cerca i la formació avançada en el camp de l’arqueologia clàssica. Una recerca que parteix de l’arqueologia, és a
dir, de l’estudi dels vestigis materials que encara ens queden de la civilització grecoromana, però treballant en
col·laboració, i integrant-ne els resultats amb les altres ciències de l’antiguitat, com la filologia clàssica, la numis-
màtica i l’epigrafia, la història de l’art i del pensament. L’ICAC és un institut encara jove que ha començat a des-
plegar una activitat notable, engegant nombrosos programes i projectes de recerca, i liderant un programa oficial
de postgrau interuniversitari. Aquesta presentació exposa els aspectes més rellevants de la seva organització i
activitat, posant l’èmfasi, a tall d’exemple, en alguns dels projectes de recerca que s’estan portant a terme.
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1. L’ICAC: un centre de recerca en
arqueologia clàssica

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica és un cen-
tre de recerca creat per Acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 2 de maig de 2000 i
integrat en el III Pla de Recerca de Catalunya
(2001-2004). El seu objectiu és la recerca i la for-
mació avançada en el camp de l’arqueologia clàs-
sica, entesa en un sentit ampli, tant en l’aspecte
geogràfic (el Mediterrani i el seu entorn europeu,
el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, on es va de-
senvolupar la cultura clàssica), com pel que fa a la
perspectiva cronològica, comprenent la civilització
grecoromana i els pobles relacionats amb aques-
ta, com per exemple els ibers. 

L’ICAC ha pres forma de consorci integrat pel Depar-
tament competent en recerca de la Generalitat de
Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili (URV). En el
seu Consell de Direcció hi ha també representat el
Consell Interuniversitari de Catalunya. El contracte
programa signat amb la Generalitat i el document de
bases d’actuació han configurat el primer Pla qua-
driennal d’activitats de l’Institut (2002-2006). 

El finançament del centre prové bàsicament de la
Generalitat i es complementa amb les aportacions
d’altres administracions, via convocatòries com-
petitives, entitats i empreses.1

Durant aquests primers anys de funcionament,
s’ha anat contractant de manera progressiva per-
sonal investigador i personal de suport a la inves-
tigació per desenvolupar les previsions del Pla
quadriennal d’activitats. Un dels actius importants
de l’Institut ha estat la incorporació d’investiga-
dors predoctorals. Així, s’ha iniciat el programa de
Beques d’iniciació a la recerca (BIR), dut a terme
en col·laboració amb diverses empreses d’ar-
queologia, amb un total de 15 becaris. L’ICAC
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1 Així, per exemple, l’ICAC ha rebut finançament del Ministeri d’Educació i Ciència, del Govern d’Andorra, de diversos ajuntaments i de les empreses
Repsol YPF i ACESA, entre d’altres.

El finançament del centre prové bàsicament

de la Generalitat i es complementa amb les

aportacions d’altres administracions, via con-

vocatòries competitives, entitats i empreses.
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també té becaris predoctorals FI del Programa de
Formació d’Investigadors la Generalitat de Cata-
lunya. Els gràfics 1 i 2 aporten dades sobre el per-
sonal de l’Institut, i la figura 1 descriu l’estructura
organizativa del centre.

L’ICAC ha signat un total de 42 convenis de
col·laboració (vegeu el gràfic 3): amb universitats,
per dur a terme activitats de cooperació científica
i formació avançada; amb empreses d’arqueolo-
gia, per a la participació en el programa de les
BIR, i amb diversos ajuntaments i altres entitats
públiques o privades, per a la realització de pro-
jectes de recerca concrets.

Per complir aquesta funció de recerca capdavan-
tera en el camp de l’arqueologia clàssica, l’Institut
enforteix la investigació amb el desenvolupament
de línies, programes i projectes centrats en els as-
pectes més rellevants de la disciplina, i hi aplica la
ciència i la tècnica més innovadores. Paral·lela-
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Gràfic 2
Incorporació de personal a l’ICAC (2002-2006)
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ment, fomenta la investigació interdisciplinària
amb l’experimentació de noves tècniques auxiliars
d’anàlisi. Es coordina amb altres centres de recer-
ca nacionals i internacionals que treballen en el
mateix camp, i afavoreix la relació amb les univer-
sitats, amb l’objectiu de crear una plataforma de
cooperació internacional i esdevenir un referent

científic en el context de l’espai europeu de recerca.
Així mateix, coopera amb les institucions dedicades
a la gestió del patrimoni arqueològic català per con-
tribuir a la seva explotació científica i cultural. L’Insti-
tut també promou la formació avançada en el seu
camp del coneixement. Finalment, porta a terme la
difusió dels resultats de la recerca realitzada.
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Figura 1
Organigrama de l’ICAC
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2. La seu de l’Institut, a Tarraco

L’antiga Tarraco, brillant capital de la Hispania Ci-
terior, designada per la UNESCO Patrimoni de la
Humanitat, ofereix a l’Institut un marc d’actuació
idoni. La seva seu és l’edifici de l’antic mercat del
fòrum, cedit per l’Ajuntament de Tarragona i ubi-
cat a la part alta de la ciutat, al campus de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. L’edifici té 1.129 metres
quadrats distribuïts en tres plantes, amb despat-
xos, sales per als becaris, un centre de documen-
tació i biblioteca, tallers i laboratoris, una sala de
conferències, seminaris i magatzems. Després
d’un intens període de remodelació de l’edifici, la
seu es va inaugurar el 26 de setembre de 2003.
Posteriorment, l’Institut s’ha anat equipant, en es-
pecial les àrees de suport a la recerca.  

3. La recerca de l’ICAC

3.1. Línies de recerca i programes transversals

La tasca científica de l’ICAC, molt diversa i interdis-
ciplinària, s’estructura a partir de quatre línies de re-
cerca que abracen els aspectes fonamentals de
l’arqueologia clàssica. Aquestes línies són conduï-
des per investigadors propis o adscrits i per investi-
gadors externs que participen en les tasques de
l’Institut en qualitat de col·laboradors o visitants.
Cada línia de recerca desenvolupa uns programes
específics i diversos projectes de recerca que cen-
tren i ordenen l’activitat científica de l’Institut.

Les línies de recerca establertes per al primer Pla
quadriennal (2002-2006) són les següents:

Gràfic 3
Convenis de col·laboració signats

16

14

12

10

8

6

4

2

0
2002 2003 2004 2005 En tràmit 1r semestre

2006

coneixement 12  9/1/07  14:08  Página 140



1. Arqueologia de la ciutat antiga. Estudia la
ciutat antiga a partir de les seves restes arqueo-
lògiques, analitzant els processos que van influir
en l’establiment de les ciutats, en la seva for-
mació ideològica i urbanística, i en la seva evo-
lució cap a la realitat urbana tardoantiga i me-
dieval. Actualment, aquesta línia desenvolupa
diversos projectes, la major part dels quals es-
tan integrats en els tres programes següents:

– El programa Tarraco, que en aquests mo-
ments està portant a terme quatre projectes:
Planimetria arqueològica de Tarraco; Estudi
de l’aqüeducte subterrani de Tarraco; Exca-
vacions a la Catedral de Tarragona, i Tarraco
paleocristiana: el suburbi del Francolí. 

– El programa Arqueologia de la ciutat romana
de Iesso (Guissona), que està executant els
projectes següents: Excavació i estudi de les
termes públiques romanes de Iesso; Estudi
del Cardo Minor núm. 2 de la ciutat romana
de Iesso, i Estudi de la muralla nord del recin-
te fortificat de Iesso. 

– El programa Missió arqueològica a Oxirinc
(Mínia, Egipte), que porta a terme els projec-
tes següents: Excavació a la necròpolis alta;
Excavació a l’Osireion, i Excavació al suburbi
occidental de la ciutat d’Oxirinc.

2. Arqueologia del paisatge, poblament i te-
rritori. Estudia el paisatge i les formes de po-
blament i organització del territori de l’antiguitat,
en totes les seves dimensions: mediambiental,
social i humana. Actualment, aquesta línia tam-
bé porta a terme tres programes específics
amb diversos projectes, entre els quals podem
destacar els següents:

– El programa Dinàmica de poblament i for-
mes d’organització del territori a la Hispania
Citerior mediterrània, amb el projecte Ocu-

pació del sòl i formes del paisatge de mun-
tanya als Pirineus orientals de l’antiguitat a
l’època medieval. 

– El programa Ager Tarraconensis, que desen-
volupa, entre altres, el projecte Estudi del pai-
satge arqueològic antic a l’Ager Tarraconen-
sis (a la dreta del riu Francolí).

– El programa Formació de societats comple-
xes en la protohistòria catalana, amb els
projectes següents: Ciutadella ibèrica d’A-
lorda Park o les Toixoneres (Calafell, el Baix
Penedès), Necròpolis de Santa Madrona
(Riba-roja d’Ebre, la Ribera d’Ebre), Poblat
ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifa-
llet, el Baix Ebre), Poblat ibèric del Castellet
de Banyoles (Tivissa, la Ribera d’Ebre) i Ja-
ciment protohistòric de Sebes (Flix, la Ribe-
ra d’Ebre). 

Recentment, dins d’aquesta línia s’ha iniciat un
projecte en col·laboració amb el centre de recerca
de Lattes UMR 5140 Archéologie des Sociétés
Mediterranéennes: milieux, territoires, civilisations,
del CNRS francès: Base de dades de les vil·les
romanes de Catalunya i Llenguadoc. 

3. Instrumentum domesticum. Materials i co-
merç en el món antic. Analitza els materials
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La tasca científica de l’ICAC s’estructura a partir

de quatre línies de recerca que abracen els as-

pectes fonamentals de l’arqueologia clàssica i

l’Institut també promou el desenvolupament de

tres programes transversals que desenvolupen

disciplines de caràcter metodològic.
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arqueològics de l’antiguitat i de l’activitat co-
mercial que pot ser reconstruïda a partir d’a-
quests materials, i constitueix un instrument per
a l’estudi dels aspectes econòmics, socials i
polítics de l’antiguitat clàssica. Aquesta línia
està portant a terme quatre projectes de recer-
ca: La xarxa temàtica titulada La vaixella fina
d’importació i les seves imitacions a la Hispània
Citerior en època tardorepublicana i altimperial:
producció i comercialització; Reestudi de la vai-
xella fina de vernís negre de Cosa (dipòsits A-E)
(Ansedònia, Toscana, Itàlia); Estudi del material
amfòric de Xanten (Colonia Ulpia Traiana, Xan-
ten, Germània Inferior), i Marques i terrisseries
d’àmfores a Barcino (Pla de Barcelona).

4. Arqueologia clàssica i produccions artísti-
ques. Estudia el fenomen de la creació artística
de l’antiguitat i els documents arqueològics que
se’n deriven: escultura, pintura, mosaics, arts
menors, etc. Aquesta línia també s’ocupa d’al-
tres camps d’estudi que hi estan íntimament re-
lacionats, com per exemple la iconografia, les
produccions artesanals, l’ús polític i social de
les arts plàstiques i els seus aspectes més ide-
ològics. Aquesta línia desenvolupa el projecte
Corpus Signorum Imperii Romani. Hispania. 

A més, l’Institut també promou el desenvolupa-
ment de tres programes transversals que treballen
disciplines de caràcter metodològic i aplicat afins
a l’arqueologia clàssica, i que interaccionen amb
les quatre línies de recerca.

1. Mètodes i tècniques de les ciències experimen-
tals aplicades a l’arqueologia clàssica. Arqueo-
metria, paleoambient i arqueologia ambiental.

2. Tecnologies de la informació i la comunicació
aplicades a l’arqueologia clàssica.

3. Arqueologia clàssica i ciències de l’antiguitat.
Fonts textuals, epigrafia i numismàtica.

3.2. Alguns exemples de projectes de recerca

en curs

Així, doncs, actualment a l’ICAC s’estan portant a
terme 33 projectes de recerca articulats en diferents
programes, i s’hi desenvolupa una intensa activitat
que procura fomentar la sinergia entre les diverses
institucions i agents que hi participen. A continuació
presentem, a tall d’exemple, encara que sigui breu-
ment, el contingut d’alguns d’aquests projectes.

Planimetria arqueològica de Tarraco

Aquest projecte, cofinançat pel Museu d’Història
de Tarragona i l’ICAC, i que compta amb la col·la-
boració de la Direcció General del Patrimoni Cul-
tural, té com a objectiu la compilació de tota la in-
formació planimètrica relativa a les actuacions
arqueològiques desenvolupades a Tarragona du-

Gràfic 4
Dispersió territorial de la temàtica dels projectes de
recerca (2003-2006)
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rant el segle XX i fins a l’any 2004. Aquesta tasca
ha requerit una intensa documentació historiogrà-
fica i administrativa prèvia a la digitalització de la
informació i el seu tractament amb un Sistema
d’Informació Geogràfica (SIG). Per a la consecu-
ció d’aquests objectius s’ha obtingut informació
arqueològica procedent de cinquanta dels ar-
queòlegs que han treballat a la ciutat en els dar-
rers vint-i-cinc anys. S’han consultat prop de 450
memòries administratives d’excavació arqueològi-
ca i gairebé 500 publicacions científiques. S’ha
comptat amb la col·laboració de quatre empreses
d’arqueologia que treballen a la ciutat de Tarrago-
na i s’ha rebut el suport de la Reial Societat Ar-
queològica Tarraconense. També hi ha col·laborat
l’Àrea d’Urbanisme municipal i hi ha participat un
gabinet de topografia que ha referenciat, mitjan-
çant posicionament per satèl·lit (GPS), els princi-
pals monuments de la ciutat. Tota la planimetria
s’ha implementat en la xarxa urbana actual amb el
sistema de coordenades de l’Institut Cartogràfic
de Catalunya. 

Paral·lelament, durant aquesta fase de treball s’ha
assessorat el Museu d’Història en l’elaboració de la
maqueta de Tarraco al segle II. Tota la planimetria
necessària per a la confecció d’aquesta maqueta,
efectuada a escala 1:500, l’ha generat i facilitat l’I-
CAC a partir de la informació històrica que ha anat
recollint.

Aquest projecte es troba actualment en fase
d’edició i es preveu una posterior inclusió en la
base cadastral municipal, així com la seva dis-
posició a Internet. En concloure aquest projec-
te, es pretén oferir una valuosa eina que ha de
potenciar la recerca i l’anàlisi arqueològiques de
l’antiga Tarraco, a partir de la confrontació glo-
bal de totes les dades, a més de facilitar tot ti-
pus d’actuacions en la difusió, gestió i protecció
del patrimoni.

El jaciment romà de Can Tacó i el seu entorn (Mont-

meló – Montornès del Vallès)

L’any 2003, els ajuntaments de Montmeló i Montor-
nès del Vallès van emprendre el projecte de recupe-
ració científica i de dinamització cultural del jaciment
de Can Tacó Turó d’en Roïna. Des de l’any 2004 l’I-
CAC s’ha fet càrrec de la direcció científica de les in-
tervencions arqueològiques. Actualment, s’han ini-
ciat els tràmits que permetran declarar el jaciment
com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Direcció
General del Patrimoni Cultural. Les dades obtingu-
des fins ara semblen indicar que aquest jaciment po-
dia haver estat un castellum romà del segle II aC. Fins
ara se n’ha identificat una àrea de 1.740,80 metres
quadrats. La importància del jaciment ve donada per
la seva singularitat, amb pocs exemples coneguts a
la península Ibèrica; el caràcter militar de l’assenta-
ment; la cronologia relativament antiga, dels inicis del
procés de romanització de la península, i la situació
en un punt estratègic de la Via Augusta, eix vertebra-
dor del procés de romanització de la península.

En la primera campanya del 2003 es van localitzar
restes de decoració parietal, que consistien en estucs
i part d’una motllura denticulada. La disposició dels
estucs indicava la possible existència d’un pis supe-
rior on es devien trobar les parets decorades d’una
part residencial del castellum. La decoració pretén
imitar l’aparença d’un aparell de carreus, un element
característic de les decoracions de l’anomenat pri-
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El projecte Planimetria arqueològica de

Tarraco té com a objectiu la compilació de

tota la informació planimètrica de les actua-

cions arqueològiques desenvolupades a Tar-

ragona durant el segle XX i fins a l’any 2004.
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mer estil pompeià, estil pictòric emprat sobretot du-
rant el segle II aC. La singularitat d’aquesta troballa i el
treball de restauració portat a terme ha proporcionat
una peça d’alt valor arqueològic i museístic.  

Estudi del paisatge arqueològic antic a l’Ager Tarra-
conensis (a la dreta del riu Francolí) 

Es tracta d’una col·laboració amb 16 ajuntaments
del Camp de Tarragona, la Diputació de Tarragona,
el Consell Comarcal del Tarragonès, el Consell Co-
marcal del Baix Camp, l’Institut d’Estudis Catalans i
l’empresa ACESA, amb l’objectiu d’estudiar l’evo-
lució del paisatge de l’Ager Tarraconensis entre el
període ibèric i l’antiguitat tardana. Amb una aproxi-
mació multidisciplinària i diacrònica, s’hi analitza el
paisatge, amb estudis de geologia, recursos hídrics
i minerals, l’evolució dels sòls, el clima, la flora, els
cultius, la fauna, els animals domesticats, la morfo-
logia del territori i els assentaments humans. Es
tracta d’un projecte de gran abast, que vol ser molt
obert al territori on ha d’actuar, i s’ha plantejat en
col·laboració amb diverses institucions, com el Mu-
seu Municipal de Cambrils i el Museu d’Arqueologia
Salvador Vilaseca de Reus.

La recollida exhaustiva de dades s’ha concretat en
173 jaciments. Ja s’ha realitzat una campanya de
prospeccions extensives, a partir de les quals es
preparen les intensives, és a dir, les sortides de
camp en forma de cobertura total, en franges de
mostreig dibuixades estratègicament sobre el
mapa. També s’ha preparat l’estudi de paleobotàni-

ca: s’ha fet l’estudi de les zones humides per poder
fer les extraccions de columnes pol·líniques, que
permetran estudiar l’evolució de la vegetació, dels
cultius, de la fauna i del clima. Per tal de completar
l’estudi del paisatge i l’evolució dels jaciments, s’es-
tan estudiant la sedimentologia geològica i l’edafo-
logia de la zona, així com els recursos hídrics i mine-
rals. L’estudi de la xarxa viària, les estructures
agràries i sistemes de cadastració han començat a
mostrar la presència de centuriacions romanes en
aquest territori. És a dir, s’estan obtenint dades so-
bre la divisió ortogonal de la parcel·lació agrària.
D’altra banda, està molt avançat l’estudi dels mate-
rials arqueològics de les col·leccions públiques i pri-
vades. També s’ha realitzat una primera excavació
al jaciment de Mons Nous (Riudoms), on s’està es-
tudiant una estructura agrària d’elaboració d’oli.

Tota la informació es processa en un Sistema d’In-
formació Geogràfica (SIG) que permet generar ma-
pes amb capes temàtiques, un dels objectius bàsics
del projecte. La informació generada es creuarà
amb la dels estudis de geologia, els cultius, la fauna
domèstica, el clima, els recursos hídrics, la fauna
salvatge i la vegetació. D’aquesta manera, s’avan-
çarà de manera notable en el coneixement de l’eco-
nomia de l’antiga Tarraco, en l’ordenació del seu te-
rritori, en aspectes polítics i socials, i també en la
comprensió de com van influir els romans a l’hora de
posar unes bases fonamentals en la conformació
del paisatge que va heretar el món medieval, i mol-
tes de les quals encara persisteixen avui dia.

Ocupació del sòl i formes de paisatge de muntanya als

Pirineus orientals de l’antiguitat a l’època medieval

Es tracta d’una col·laboració amb el Seminari
d’estudis i recerques prehistòriques de la Univer-
sitat de Barcelona, l’Institut de Ciències de la Ter-
ra Jaume Almera del Consell Superior d’Investiga-
cions Científiques, la Unitat de Limnologia del

Des de l’any 2004 l’ICAC dirigeix les inter-

vencions arqueològiques del jaciment romà

de Can Tacó i el seu entorn (Montmeló –

Montornès del Vallès)
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Centre d’Estudis Avançats de Blanes i el Servei
de Recerca Històrica del Govern d’Andorra.
Aquest projecte està centrat en l’estudi dels «sig-
nes arqueològics» de l’antropització dels espais
muntanyencs pirinencs, atorgant una atenció pre-
ferent al pastoralisme en l’antiguitat. Es divideix en
subprojectes depenent de les diverses zones en-
globades: la plana ceretana (Cerdanya), la vall del
Madriu (Andorra) i la serra del Cadí (Alt Urgell).

Missió arqueològica a Oxirinc (Mínia, Egipte)

El jaciment d’Oxirinc es troba a la vora del petit po-
ble d’El Bahnasa, a 180 km al sud del Caire. Va ser
identificat durant l’expedició de Napoleó Bonapar-
te i des de 1897 ha estat objecte d’excavacions in-
termitents. Es coneixen les estructures de la ciutat i
diverses zones d’enterrament, i s’hi han trobat mi-
lers de papirs, escrits majoritàriament en grec.

L’any 1992, amb motiu de la troballa d’una impor-
tant necròpolis que va del període saïta a l’època
cristiana (664 aC–640 dC), el Servei d’Antiguitats
d’Egipte va oferir a la Universitat de Barcelona la
possibilitat de formar una missió arqueològica mixta
per prosseguir les excavacions d’Oxirinc i endegar
un programa de recerca que permetés aprofundir
en el coneixement global de la societat oxirinquita.
La missió arqueològica va iniciar els seus treballs el
mateix any 1992, comptant amb les col·laboracions
de la Universitat del Caire, la Universitat Paul Valéry
de Montpellier i la Universitat Politècnica de Cata-
lunya, així com la Generalitat de Catalunya, la Socie-
tat Catalana d’Egiptologia i el Museu Arqueològic
de Barcelona. A partir de l’any 1999, la Universitat
Rovira i Virgili es va incorporar a la missió.

A mitjan 2004, l’ICAC, la Universitat de Barcelona i
la Universitat Rovira i Virgili van signar un contracte
programa per a tres anys per potenciar i difondre la
missió arqueològica amb l’objectiu d’afavorir la in-

vestigació, la difusió i la sostenibilitat d’aquest jaci-
ment. La missió pretén donar continuïtat als estudis
historicoarqueològics generats per les expedicions
anteriors i iniciar una etapa encaminada a potenciar
la recerca, conservar les estructures descobertes i
promoure la museïtzació del jaciment. 

El Pla director 2004-2006, elaborat per la Comissió
Científica de la missió, estableix tres objectius fona-
mentals. El primer és l’estudi arqueològic, històric i fi-
lològic del jaciment i la difusió dels resultats de la re-
cerca que s’hi porta a terme, d’acord amb la
legislació egípcia. El segon és la contribució, d’a-
cord i en col·laboració amb les autoritats egípcies, a
la conservació, el manteniment, l’adequació i l’ex-
plotació cultural i turística d’aquest jaciment. I final-
ment, el tercer objectiu és la contribució a la formació
d’investigadors i especialistes en egiptologia i ar-
queologia hel·lenística i romana d’àmbit oriental.

L’excavació del jaciment es porta a terme en tres
sectors. El primer és la necròpolis alta, zona fu-
nerària amb tombes i deposicions que daten des
del període saïta (segle VII aC) fins a la invasió
dels àrabs a principis del VII dC. Les tombes
núm. 1 i 3 constitueixen les peces més monu-
mentals i importants del conjunt per les referèn-
cies escrites que acompanyen l’edifici i els seus
sarcòfags. El segon sector és l’Osireion, àrea de
culte a la rodalia de l’antiga ciutat, amb un gran
àmbit subterrani dedicat al déu Osiris i als rituals
anuals en el seu honor. El tercer sector és el su-
burbi occidental de la ciutat, gran extensió que
s’inicia a l’oest de la zona emmurallada. En
aquesta àrea s’han localitzat diverses necròpolis
d’època grecoromana i tardana, així com una re-
sidència fortificada d’època bizantina.

Corpus Signorum Imperii Romani. España

El Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) és un
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projecte internacional que té l’objectiu de recopi-
lar i estudiar totes les escultures de l’antic Imperi
romà. Aquesta iniciativa va néixer en el marc del
VIII Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssi-
ca, que va tenir lloc a París l’any 1963, sota la
tutela de l’Associació Internacional d’Arqueolo-
gia Clàssica.

A l’Estat espanyol, el CSIR-España té el suport de
la UAB, de la Universitat de Múrcia i de l’ICAC, i la
col·laboració de l’Institut del Patrimoni Històric Es-
panyol del Ministeri de Cultura, l’Institut d’Estudis
Catalans, la Direcció General del Patrimoni Cultu-
ral de la Generalitat de Catalunya i la Universitat
d’Alacant. També compta amb el seguiment i l’as-
sessorament d’un comitè científic format per pro-
fessors i experts de les universitats espanyoles i
instituts estrangers.

Pel que fa a l’estructura de la col·lecció, la sèrie
CSIR-España està organitzada en tres volums,
cadascun dels quals se subdivideix en fascicles.
El volum I fa referència a les divisions administra-
tives actuals; el volum II s’estableix a partir d’un
ordre temàtic, i el volum III engloba museus i
col·leccions. 

A més dels tres volums anteriors publicats a par-
tir del 2002, l’any 2005 es va publicar el volum II,
fascicle 2, La escultura hispánica figurada de la
antigüedad tardía (siglos IV-VII), de Sergio Vidal
Álvarez. Actualment, està en premsa el volum I,
fascicle 3, Los sarcófagos romanos de la Bética,
de Luis Baena i José Beltrán. També s’està tre-
ballant en nous fascicles, un dedicat a l’escultura
romana d’època republicana a Hispània, un altre
sobre escultura romana a Múrcia, un tercer que
englobarà l’abundant sèrie de sarcòfags paleo-
cristians de Tàrraco i la Tarraconensis, i finalment
un quart, que aglutinarà l’escultura de Barcino
(Barcelona).

4. La formació avançada en
arqueologia clàssica

Un dels objectius que s’ha marcat l’Institut són les
activitats de formació avançada en el camp de
l’arqueologia clàssica. Conscient de la necessitat
de coordinar esforços per a la formació de nous in-
vestigadors, l’ICAC, juntament amb la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Ro-
vira i Virgili (URV), porta a terme, des del curs
2004-2005, el Doctorat Interuniversitari en Ar-
queologia Clàssica.

Des de l’any 2003, l’Institut ha organitzat 12 semi-
naris internacionals d’especialització oberts als
alumnes de doctorat i als investigadors i professio-
nals de l’arqueologia, així com altres cursos d’es-
pecialització.

El curs 2005-2006, en el marc de la reforma dels
estudis de postgrau, la UAB, la URV i l’ICAC van
crear el Màster Interuniversitari en Arqueologia.
L’any 2005, aquestes tres institucions, cons-
cients de l’interès per desenvolupar un procés
d’internacionalització i amb l’objectiu de millorar
la qualitat de l’ensenyament, van signar un con-
veni amb la Université de Provence i la Seconda
Università degli Studi di Napoli per a la creació
d’un consorci que programés un màster interna-
cional en arqueologia, que s’iniciarà el curs
2006-2007. L’interès d’aquest màster interna-
cional està sobretot justificat per la llarga tradició
de les institucions participants en estudis d’ar-
queologia, protohistòrica i clàssica, al Mediterra-
ni occidental. Els equips de recerca, així com els
investigadors i professors de les institucions del
consorci, han col·laborat ja en diversos projectes
comuns. A partir del curs 2006-2007, el Docto-
rat Interuniversitari en Arqueologia Clàssica i el
Màster Interuniversitari en Arqueologia passen a
formar un únic programa, aprovat oficialment,
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anomenat Programa oficial de postgrau (POP) en
arqueologia. En el marc d’aquest POP s’ha or-
ganitzat el Màster Oficial Interuniversitari en Ar-
queologia Clàssica que, a escala internacional,
porta per nom Arqueologia. Arqueologia de la
Mediterrània Antiga (Archéomed), amb la col·la-
boració de les universitats europees anterior-
ment esmentades.

5. Difusió de resultats: publicacions
científiques

L’ICAC ha posat en marxa la sèrie de monografies
«Documenta», que ja ha publicat quatre títols i en
té altres en premsa. La sèrie es va estrenar a finals
del 2002 amb el llibre La corona immarcescible.
Pintures de l’antiguitat tardana a la necròpolis alta
d’Oxirinc (Mínia, Egipte), d’Eva Subías, que estu-
dia un conjunt de pintura mural dels segles V o VI

dC que decoraven les parets d’un oratori paleo-
cristià descobert a la necròpolis alta de l’antiga
ciutat d’Oxirinc, a Egipte.

Una bona mostra de la recerca feta a Tarragona en
els darrers anys són els llibres Les termes públi-
ques de l’àrea portuària de Tàrraco. Carrer de Sant
Miquel de Tarragona, de Josep M. Macias i Solé
(ed.), i Les basíliques paleocristianes del suburbi
occidental de Tarraco. El temple septentrional i el
complex martirial de Sant Fructuós, de Jordi López
Vilar. El primer és l’estudi de les «termes imperials»
de l’àrea portuària de Tarraco, construïdes segura-
ment a la primera meitat del segle III dC, i que són
un monument força excepcional en el context de
l’arqueologia romana a Hispània. El segon llibre,
que va ser també la primera tesi doctoral llegida a
l’ICAC, és una descripció molt exhaustiva (inclou
l’anàlisi de materials ceràmics, epigrafia, numismà-
tica i paleopatologia) d’una excavació que l’any
1994 va confirmar l’existència a Tarragona d’un

dels complexos paleocristians més importants de
la península Ibèrica. El treball inclou l’estudi d’una
domus suburbana del segle IV, una basílica funerà-
ria del segle V i altres edificis relacionats.

La sèrie ha editat també, amb un bon impacte inter-
nacional, el llibre El Palatí. La formació dels palaus
imperials a Roma, de Ricardo Mar, que incideix en
l’estudi de la topografia d’aquest turó de Roma, un
dels centres neuràlgics de l’arqueologia clàssica.

L’ICAC també participa en altres sèries; l’any 2005
va sortir publicat el volum La escultura hispánica fi-
gurada de la Antigüedad tardía (siglos IV-VII), de
Sergio Vidal Álvarez, en el marc del projecte Cor-
pus Signorum Imperii Romani. Hispania, en el qual
l’Institut participa dins la seva línia de recerca Ar-
queologia Clàssica i Produccions Artístiques. Es
tracta d’una coedició entre la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, la Universitat de Múrcia, l’ICAC i
l’editorial Tabularium.

Els investigadors de l’Institut també donen a conèi-
xer els resultats de la seva recerca publicant nom-
brosos articles en revistes especialitzades. D’altra
banda, també és notable la seva participació en
congressos i reunions científiques nacionals i inter-
nacionals, amb la posterior publicació de les parti-
cipacions en les actes corresponents. Podem
mentar, per exemple, la ponència del Dr. Josep M.
Palet, titulada La dinámica de los paisajes agrarios
antiguos: problemas de método, técnicas de análi-
sis y nuevas perspectivas de investigación, en el

A partir del curs 2006-2007, recollint la seva

experiència docent anterior, l’ICAC impar-

teix el programa oficial de postgrau (POP)

en arqueologia.
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marc del «II Curso de arqueología de campo 2004-
2005: arqueología, territorio y paisajes antiguos.
Estrategias, métodos y técnicas», que es va fer a la
Universitat de Múrcia l’abril del 2005. O la ponèn-
cia Aproximación arqueológica a las actividades
productivas en el ámbito doméstico en el Mediter-
ráneo nordoccidental protohistórico, de la Dra.
Carme Belarte, en el marc de la «Table Ronde Ap-
proches archéologiques des économies antiques:
problèmes méthodologiques et théoriques», que
va tenir lloc a la Casa de Velázquez, Madrid, l’abril
del 2005. O la comunicació del Dr. Ramon Járrega,
titulada The end of the Roman amphorae in the co-
astal Hispania Tarraconensis (Catalonia) in the VI-
VIIth centuries. The flat-based amphorae, al con-
grés «2nd International Conference on Late Roman
coarse wares, cooking wares and amphorae in the
Mediterranean: Archaeology and Archaeometry.
(Aix-en-Provence-Marseille-Arles, 13th-16th april
2005)». I el seminari del Dr. Jordi Principal titulat
Ceramica a vernice nera tardoellenistica nel NE de-
lla penisola Iberica: tradizioni produttive e pratiche
sociali, organitzat per la Scuola di Specializzazione
in Archeologia de la Universitat de Lecce (Lecce,
Pulla, Itàlia), que es va fer el juny del 2005. Més re-
centment, podem esmentar la comunicació «La
catedral de Tarragona y su entorno. Nuevos datos
sobre el recinto de culto del Concilium Provinciae
Hispaniae Citerioris», que el Dr. Josep M. Macias,
juntament amb Joan Menchon, Andreu Muñoz i
Immaculada Teixell, van presentar en el congrés in-
ternacional «Culto Imperial: política y poder», que
va tenir lloc el maig del 2006 i que fou organitzat
pel Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

6. Cap a la creació dels serveis de
suport a la recerca

Des de l’inici de la seva activitat, l’Institut ja va ini-
ciar la posada en marxa dels recursos de suport a

la recerca. L’any 2006, a més de seguir desenvolu-
pant el Centre de Documentació – Biblioteca, s’han
anat sistematitzant dues unitats de suport a la re-
cerca, una sobre estudis arqueomètrics i una altra
sobre documentació gràfica, amb l’objectiu que
aquestes unitats es transformin en serveis a partir
del moment que hagin completat el seu equipa-
ment i hagin consolidat els protocols d’actuació.

6.1. Centre de Documentació – Biblioteca

Aquest Centre de Documentació disposa d’un
fons documental integrat per monografies d’ar-
queologia i altres matèries, obres de referència i
diccionaris, publicacions periòdiques, audiovisuals
i bases de dades. Actualment, després de dos
anys d’existència, té un total de 1.623 documents,
63 dels quals són títols de revistes especialitzades.
S’ubica a la primera planta i té una superfície de
consulta de 47 metres quadrats; disposa de 16
punts de lectura i terminals per a l’accés a Internet
i la consulta de diferents bases de dades. 

Els objectius del Centre de Documentació són
custodiar tota la informació científica generada per
l’Institut, donar suport bibliogràfic a les diferents lí-
nies de recerca, ser un punt de referència per als
investigadors, cooperar amb altres biblioteques de
centres especialitzats en arqueologia i establir sis-
temes d’intercanvi bibliogràfic.

L’any 2004, l’ICAC va signar un conveni de col·la-
boració amb la Universitat Rovira i Virgili amb l’ob-
jectiu de coordinar-se amb aquesta universitat en
matèria de gestió documental. Gràcies a aquest
conveni, l’Institut cataloga amb el sistema VTLS i té
inclòs el seu fons en el Catàleg Col·lectiu de les
Universitats de Catalunya (CCUC).

Recentment, l’ICAC ha acollit la biblioteca priva-
da del Dr. Pere de Palol, eminent arqueòleg ca-
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talà que va col·laborar en la posada en marxa de
l’Institut, i malauradament traspassat el desem-
bre del 2005.

6.2. Unitat de Documentació Gràfica

Aquesta unitat té tres objectius fonamentals: en
primer lloc, la contribució a la formació de profes-
sionals i tècnics especialitzats en dibuix i fotografia
arqueològica. En segon lloc, la recerca i la innova-
ció, orientada a optimitzar els mitjans tècnics exis-
tents i explorar noves aplicacions (fotogrametria,
fotografia digital, ús d’escàners làser 3D, ús del
GPS, etc.). Finalment, el suport a la investigació ar-
queològica, tant als projectes i grups de recerca
vinculats a l’ICAC com a altres centres d’investiga-
ció, administracions, empreses i particulars. Els
serveis que la Unitat es proposa oferir a mitjà termi-
ni són: dibuix i delineació de materials mobles; rea-
lització de planimetries arqueològiques; delineació
i tractaments infogràfics de planimetries; suport to-
pogràfic al treball de camp arqueològic, tracta-
ments d’informació gràfica i cartogràfica, aixeca-
ments i estudis previs de monuments i edificis;
documentació fotogràfica i postelaboració, i resti-
tucions i reconstruccions gràfiques.

Des del 2005, la Unitat ha donat suport a diversos
projectes de recerca de l’Institut i d’altres institu-
cions duts a terme a Andorra, Catalunya, Illes Bale-
ars, Itàlia, Tunísia, etc.  

6.3. Unitat d’Estudis Arqueomètrics

Aquesta unitat, que és fruit de la col·laboració amb
la Universitat Autònoma de Barcelona (Departa-
ment de Geologia i Laboratori per a l’Estudi dels
Materials Lapidis a l’Antiguitat – LEMLA), neix amb
l’objectiu d’aplicar tècniques analítiques als mate-
rials arqueològics inorgànics, inicialment pedres or-
namentals, materials de construcció i ceràmiques.

La finalitat de la Unitat, formada inicialment per un
equip interdisciplinari d’arqueòlegs i geòlegs, és do-
nar suport als projectes de recerca de l’Institut i ofe-
rir servei, tant de camp com de laboratori, a institu-
cions públiques i empreses privades relacionades
amb la gestió del patrimoni, l’arqueologia o la res-
tauració. Les anàlisis es porten a terme mitjançant
les tècniques bàsiques d’anàlisi i caracterització,
però també s’ofereixen anàlisis químiques, micros-
còpia electrònica, difracció de raigs X, catodolumi-
nescència, anàlisi d’isòtops, termoluminescència
(per a la datació de ceràmiques), etc. 

7. Amb vista al futur

Amb vista al futur, el repte bàsic de l’ICAC serà
la consolidació de la seva estructura i les seves
activitats. En el camp de la recerca, estabilitzant
equips d’investigadors en col·laboració amb les
altres institucions catalanes que treballen l’ar-
queologia clàssica, amb la finalitat de convertir-
se en un referent en la recerca en aquesta disci-
plina tant en l’àmbit català com en l’europeu, i
situant els seus investigadors en el nucli dur de
la recerca europea en aquest camp. Caldrà con-
solidar i desenvolupar les unitats de suport a la
recerca. En el camp de la docència avançada en
arqueologia clàssica, caldrà consolidar també
l’oferta en el marc d’una intensa col·laboració
universitària tant en els àmbits català i europeu
com amb tercers països, per tal de contribuir a
la formació de professionals i investigadors cap-
davanters en aquest camp.

El Centre de Documentació disposa d’un fons

documental integrat per 1.623 documents, 63

dels quals són revistes especialitzades.
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