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La recent troballa i identificació d'un conjunt termai 
públic de grans dimensions aporta, per a ia zona por- 
tuaria de Tarraco. nous elements de definició urbanís- 
tica i d'habits socialsl. La construcció d'aquestes 
termes a mitjan segle III dC representa, maigrat la desa- 
parició funcional del teatre a finais de¡ segle II dC, la 
continutat d'usos ludics en una zona de la ciutat situada 
aproximadament a uns 100 m. de distancia del pre- 
sumpte moll del port. Al mateix ternps comporta la 
presencia i manteniment d'una important infrastructura 
hidraulica cara al subministrament i evacuament de I'ai- 
gua necesaria peral funcionament de les termes. 
Tot i ('envergadura del complex, cal preveure i'e- 
xistencia d'altres espais termals de tipus públic atesa 
la cronologia de les termes portuaries i les dimensions 
que assolí la ciutat de Tarraco. En aquest sentit cal fcr 
esment de les possibles termes de grans dimensions 
localitzades en I'entorn del carrer Méndez Núñez 
(Massó/Menchón 1991); d'una inscripció referent a la 
construcció d'unes piscines d'aigua calenta -nymphae 
calidae (RlT 6941.; també tenim constancia de la tera- 
pia de banys freds efectuada per August en la seva 
estada a Tarraco durant una llarga convalescencia 

48 (Gozalbes 1997). Finalment, diverses excavacions arque- 
ologiques han documentat conjunts termals de caire 
privat emplacats en diferents indrets de la ciutat, pre- 
ferentment en la part baixa de la ciutat2. 
Les termes portuaries conformen un recinte públic de 
grans dimensions (com a minim uns 2000 m2) amb unes 
caracteristiques arquitectoniques propies dels grans 
conjunts termals bastits fonamentalment durant els 
segles ll i lll dC. És de destacar ia similitud d'em- 
plarjament i de trets arquitectonics i decoratius respecte 
als grans conjunts termals italics, preferentment els 
de la ciutat portuaria d30stia. 
Els treballs arqueologics efectuats en aquest indret iden- 
tifiquen diverses fases historiques tot reflectint I'evolu- 
ció urbanistica de la part baixa de la ciutat. Atesa la 
tematica d'aquest dossier la primera fase arquitecto- 

nica és de gran interes, donat que representa la primera 
rnodificació antropica del paisatge i la fesomia d'aquest 
indret que. fins a aquest moment, es de suposar que 
es mantindria verge i inalterable. 
Aquesta part de la ciutat se situa als peus d'un elevat 
promontori que constituiria un veritable penya-segat 
dominant una zona que, presumptament, fóra d'ai- 
guamoils alimentats perla desembocadura del riu Fran- 
colí o bé per la surgencia de I'important llac soterrani3 
present sota el subsbl sobre el qual s'emplaca la ciutat 
romana. El perirnetre d'aquest promontori - circum- 
valdat actualment pel carrer Zarnenhoff- seria aprofitat 
ccm a limt i defensa meridionai de I'antiga ciutadelia 
iberica i, posteriorment. per ia ciutat republicana defi- 
nida durant l'ampliació urbanística de finals del segle 
II aC (v. Adserias et alii 1993; Macias 2000). Es tracta 
d'un sobtat desnivel1 natural ocult per I'actual trama 
urbana que ocasionaria una important obra de terra- 
plenament en epoca romana, De tal forma que conei- 
xern restes arqueologiques a l'entorn dels 14,50 msnm 
(c l  Zamenhoff 2) i entre els 2 i 5 msnm en el solar 
contigu de les termes (cl Sant Miquel núm. 33). 
La datació d'aquesta important remodelació urbanis- 
tica s'ha dut ai darrer terc del segle I dC, un període 
historic tradicionalment concebut com el moment d'e- 
xecució d'un gran projecte de monumentalització de la 
pari alta de la ciutat: Circ I Seu del Concilium Provin- 
ciae (TED'A 1989). Paral.lelament a aquest procés la 
part baixa de Tarraco experimenta una profunda trans- 
formació urbana centrada en el desenvolupament de la 
infrastructura portuaria i en la definició d'una amplia 
zona iúdica. Respecte al primer punt. destaca ia cons- 
trucció d'un gran complex de naus d'ernmagatzematge 
portuari emplarjat prop de la línia de facana marítima 
i, entre aquestes noves instal.lacions" el promontori del 
carrer Zamenhoff, es desenvolupa el complex lúdic del 
qual ara coneixem el teatres, la zona monumental annexa 
i les restes que aquí descrivim. 
Aquesta area lúdica s'inseria urbanísticament en una base 
d'ordenació reticular que manté els eixos i orientacions 
establerts previament durant el fort creixernent experi- 
mentat a finals de l'etapa tardorepublicana (Macias 2000). 
Aquesta uniformitat fa que, maigrat la diferencia de nivell. 
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1.- Pei una descrlpció mes generai de ies termes veure Diaz el alii 2000 aa-b. Cal tenir piesent pero que les aciuacions arqueolbg!ques S'- 

han conceind als espais afectats per la pievlsib de construir nous immobles uibans: núm. 33 del carrer de Sant Miquel \ o"". i del carrer 

Castaños. S'ha consratat que la maiot pari de les termes s'estenia per sota dels solarc i vials contigus 

2.- A les conegudes termes descobertes per Seria Vilaré cal aiegir altres banys privais com ara els del solar de P a h  Central (Lbpez 2000) 

O els emplacats a I'extiem occidenial de la zona portuaria (veure aponaclons en aquest mateix voluml. 

3.- Sobre aquest aspecte veure. en aquest mateix volum, la coi.laboracié d'en M. Garcia i J.M. Macias. 

4.- Les restes mes be" conegudes d'aquests magatzems s'emplacen prop de Vextrem sudoccidental del port (Adserias e: a#! 2000). pero 

iambe han estat identificats en el solar ""m. 10 del cairer de Sant Josep a uns 125 m al sud del soiar de Sant Miquei 33 (excavacló inb- 

dita dirigida pei J.M. Puche). 

5.- Amb una cronologia encara no definida (Mar e: aPi 1983). 
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Figura 1. Pl;iiiol de siliiaci6 urbana arnb la fase altoimperial. Tracat Rec Malor: AA W 1998: Aleu 1095 

la distancia i la presumpta posició extramurs. existeixi 
una coincidencia entre I'orientació dels recintes ludics de 
la ciiitat baixa suburbana i la reticula ~irbana. 
La constriiccio d'aquest gran edifici atoimperial -aprox 
2500 in2- tngue especial cura en I'elevacio de a cota 
d'iis -com a minim 3 m-, mitjancant el bastiment de grui- 
xiifs fonarnents d'opus caernenticium i l'aporiacio de 
potents farciments de graves creant una capa de dre- 
natge i filtracio sobreposada ais nivells de sorres de platja 
c l ~ ~ e  conformaven el paisatge nat~iral d'aquest indret. La 
interpretacio funcional d'aqiiest recinte es inceria donat 
el coneixeinent parcial de que disposern i els fets que 
s'hagi conservat iinicarnent a nivel1 de fonarnentacio i 
que resti ociilt perla fase termal del segle 1 1 1 .  

Es un edifici caracter~tzat per la presencia d'ambits estrets 
i allargats arnb unes fonamentacions que mostren Lina 
especial ciira en el drenatge i a canalitzacio de les aigues 
del subsol. aixi com les procedents de la part superior 
del carrer Zamenhotf. En coneixem dues grans canalit- 

zacions de caernenticiurn -0.4 m d'arnplada perl.30 m 
d'alcada imbricades en els fonaments i amb coberta de 
volta i revestiments hidraulics interns. Una d'elles apa- 
reix a I'extrem septentrional del solar. tot just als peus del 
penya-segat. i hipoteticainent seria la continuacio d'un 
baixant procedent de la part superior del c/ Zamenhoff. 
En el seu trajecte per sola I'edifici reciill les aigües que 
sobreeixien d'iina arqueta de drenatge del subsol 
En coneixem la facana occidental de 'edifici testimo- 
niada per un gran fonament d'oplis caernenticiurn arnb 
contraforts exteriors -longitiid minima de 17 m- I que 
finalitza en una torre quadrada d'cs incert. Sota de la 
torre neix un gran collector que recul les aigües pro- 
cedents de dalt del turo i. hipoteticament. de totes les 
canalitzacions del subsol. 
A mitjan segle III I'edifici altoimperial fou desmuntat i 
ocupa1 per un conjunt termal de grans diinensions que 
aprofita parcialment el clavegueram de la fase anterior. 
Les necessitats d'aigua d'aquestes ternies publiques 

6.- Irti ;ilgiin pt i t~ t  aI1riri:n n i u l s  ci'r>piis vi!t;iiiirn on drstii:inl;ils diirani la lnse le~ i l i a i  o ;+m i l i  ii ii,iiiirer>:io rir,llirsticii ii';ic>~icrl cdI!ci  en 

i'<,l;,l>a l;,r<i,,:tr,t,<,:,. 

7.- F:i ;o< vi ';,>lar s'I~;,ri rlocuiiit.iil;il diinr , i r q i i ~ t?s  ldc 3 i i e r  .: ni 8 2.5, pei 3.5 mi amb parcls dr i::ir,iiieri!iiitari I i c i i í r  lolis La prmisr., 

cc lriil'n al  ci>:,liil <ir in crinai>cr:io l>inc~(i;i l. a sc<)aiin es el iiaxfnieril r i ' i i l is  ro i i r i i i cco #ni.; r:urin qiie des!~ii.issa eii I';,n:rrrir 

Ani l>i l~ias i.? lriihen iilr:qracJcs eii In loriniiii~nlaclo. fnicides d r  graves 3 ;imb iii ia <'onrlii<:riii en lii i i i i r t  siiprrior corincclada a claveglie 

l i i i t i  ,ir rleiqii;~.; En c.is o 'u r~o  ~i i i ladu ne i ~ u e i i  de 1.2 cg";,  Irr:.itica l ' t i r i i i a  sobrcexi :~  di. 1 ;irraiietn ñrr$l,a r::iii ;, les r ; i i i a i l ~ a c u r i s  sstan 

CII~V!:, ~~ I I I ~ ;~~ I~~~ I~ !  ,pel~ls ,:;tnzIs olx~ls e17 ihs varels cie czc~ncr~!8~:tt~rn. 
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Figura 2. Planta osqueinatica de les dues fases principals. 

serien importants i no es poden avaluar donat que no 
s'ha documentat totalment I'edifici. En coneixem una 
piscinia frigidaria que, amb iines dimeiisions de 4.5 m. 
per mes de 3 in. de perimetre i tina fondaria d ' l .35 
m. té una capacitat documentada de 19.000 1. i una 
d'hipotetica de 29.000 1. S'han consetvat les possibles 
evidencies d'tina rnalatio que. amb unes dimeiisions de 
4.9 per mes de 4 m. de perimetre i una fondaria entre 
11 .3  m. lindria una capacitat documentada de 26.000 
l. i una d'hipotetica de 32.000 1. Per trltim, I'aiveus absi- 
dial del caidariorn (probablement amb una replica sime- 
trica en el costat oposat) 1é un radi de 3.6 m, iina foiida- 
ria aproximada d'1.3 m. i iina capacitat prevista de 
15.000 1 .  cadascun. Aixi doncs, ¡es piscines que es 
coneixen tenen tina capacita1 renovable documentada 
de 60.000 1. i una d'hipotelica maxima de 91.000 1. 
No s'han documentat indicis sobre la xarxa de submi- 
nistrament d'aigua pera les termes. en moits casos 
exclusiva donada la inagnitud de ¡es necessitats. No 
obstant aixo. en destaquen iina serie de coincidencies 
entre I'emplacament terrnal i la presencia de diversos 
elements medievals o moderns clarament relacionats 
amb I'aporiacio i arribada d'aigua. 
El solar del carrer Castaños es el desti final del cone- 
gut Rec Major. uria sequia d'iins tres km. de longitud 
procedent del riii Francoli que regava I'horta dreta de 
Tarragona i que. en el tram final. alimentava eis inioliiis 
ubicats en la zona portuaria. Aq~iest canal es docu- 



:=.y inenta clarament en el segle XV. tot 1 queja s'esmenta ..; ::- - 
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en el segle Xlll (AA W 1998. 64; Aleu inedit). Cap la pos- r 
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sibilitat que aquesta infrastructura medieval i moderna 
fos la continuacio d'una ja precedent d'epoca romana. 
Sobre aquest piint cal esmentar que possibles restes .:J 

romanes han estat identificades al llarg del tracat de 
, 

.. ,. .. 
3 -ir 

l'actual rec major (Serra 1936. 110) i que no seria el pri- ,,$; ,. , . 
.- 

mer cas de la ciutat en que una obra hidraulica romana * :, :T&:,; .r '-i 
es aprofitada o ressegiiida en epoqiies posteriors'. ,e.,;;! : ', :: 1 .& , 

-~ .' ., , 
, , ' ;S' ' ;. . . . .. 

Al cap darnunt del recinte termal. dalt de I'espadat. ,- i: .:: , ',,',?.:.- 
s'emplacava la coneguda bassa deis molins. lloc on >",J'.+ 

moria el Rec Major i, a partir d'aquest punt. naixien una :9:3.' 

serie de ramals que subministraven els molins, les fabri- Figura 4. I ~ i ~ . : ~ l l  i<'l , r i  1i.t I r>r  rlcl C. C;islaiios. 
ques d'aquesta zona (durant i'etapa moderna] i potser 
els rentadors de ia part baixa . La presencia d 'a -  
questa bassa constitueix una altre coincidencia i recorda un seguit de diposits sebatoi-  emplacats a un nvell 
la practica d'emmagatzernar I'aigua de les termes en superior respecte les piscines termals " 
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