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Tradicionalment, els testimonis literaris referents a les invasions ger
manes han estat emprats per establir el començament de la crisi i decadèn
cia de la ciutat de Tarragona. En aquesta línia, destaquen els treballs locals 
de Sànchez Real (1951 i 1957) i J. M. Recasens (1966), que empren els tre-
sorets numismàtics localitzats a la província i s'inclouen en un corrent 
bel·licista general on han ressaltat tradicionalment M. Tarradell (1955), A. 
Balil (1957) i J. M. Blàzquez (1968). Estudis posteriors matisen fins a tal 
punt l'impacte i les conseqüències en el món urbà d'aquest fet (p. ex., Arce 
1982,1988: Gutiérrez 1993) que, actualment, les invasions del segle III són 
només contemplades com un dels factors que incidí en aquest període de 
tranformació global de l'urbanisme romà. 

En el cas concret de Tarraco, les dades epigràfiques permeten a 
Alfòldy preludiar dificultats econòmiques a partir de final del segle II 
(1991, 38 s.), moment que coincideix amb l'abandó funcional del teatre de 
la ciutat (Mar/Roca/Ruiz de Arbulo 1993, 18). Per altra banda, es constaten 
canvis en el costums epigràfics. Així, desapareixen les làpides relacionables 
amb el concili provincial i s'incrementen els epígrafs vinculats als gover
nadors provincials. A final del s. III s'observa com, per primer cop, s'apro
fiten elements epigràfics o ornamentals anteriors per a noves inscripcions o. 

* Tots els autors pertanyen a CÒDEX - Arqueologia i Patrimoni. Plaça Sant Fructuós, 
núm. 1, baixos. 43002 Tarragona. Tel.lFax 9771234346. 
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fins i tot, en el nou placatge del podi de l'amfiteatre (Ruiz de Arbulo 1993, 
107 s.). Igualment, desapareixen les referències epigràfiques a l'ordre 
municipal, i les grans obres conegudes de final del Ill/inici del IV, que 
apunten, teòricament, una recuperació econòmica, són responsabilitat dels 
praeses provincials. 

Com en altres ciutats, aquestes dades indiquen la decadència de l'e-
vergetisme municipal que declina el manteniment dels espais piiblics i d'es
barjo (circ i amfiteatre) en els càrrecs provincials; mentre que el marc propi 
d'actuació de Vordo de la ciutat, el fòrum municipal, és abandonat entre els 
segles IV. En l'àmbit arqueològic, els treballs desenvolupats en les àrees 
residencials de la ciutat reflecteixen aquesta transformació urbana, en el sen
tit que la inversió privada i municipal no pot o no vol mantenir o reconstruir 
les cases alt imperials i, el que és més significatiu, no es conserva vigent un 
dels seus equipaments urbans més bàsics, la seva xarxa de clavegueram. 

El treball que presentem avança molt sintèticament els resultats de 
les darreres actuacions desenvolupades al nucli urbà de Tarragona, a partir 
dels quals s'entreveu l'intens canvi que es produeix en la part inferior de la 
ciutat. No obstant això, intervencions més antigues (recollides en 
Menchon/Macias/Mufioz 1995) ja fan referència a aquest procés que, en 
certa manera s'inicià durant el segle II i començament del III, moment en 
el qual s'abandonen alguns hàbitats extramurs situats en la cara oest de la 
ciutat, la més allunyada del port. En aquesta mateixa zona, es produeix, pre
sumiblement a partir de mitjan s.III, l'inici de les grans àrees funeràries en 
inhumació situades extramurs i que aprofiten els materials constructius dels 
antics suburbis i els elements ornamentals dels espais públics de la ciutat. 

EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES 

cl Fortuny 12 
En aquest solar, es documentà part de la xarxa urbana en bon estat 

de conservació. Destaca un carrer enllosat de sis metres d'amplada amb un 
tram conservat de quinze metres i que discorre perpendicularment al docu
mentat al costat del fòrum municipal. Per sota del vial, hi discorria una cla
veguera central que recollia les aigües dels baixants de les cases adjacents. 
Les cases han estat documentades al costat meridional del carrer i la seva 
cronologia abraça des del segle II aC als III/IV dC. Les dades que exposem 
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procedeixen exclusivament de la intervenció realitzada per CÒDEX l'any 
1993. Cal esmentar que amb anterioritat s'havia desenvolupat una d'ante
rior, l'any 1991, en aquest mateix solar (Dasca/Palau 1991). 

L'abandó d'aquest sector de la ciutat es reflecteix en l'obliteració de 
la xarxa de clavegueram, tant de les conduccions provinents de les cases 
com de la general situada al mig del caner. Dins de les estances alt impe
rials, es constaten nivells cendrosos just per sobre de les pavimentacions, 
alguns amb restes cremades de l'embigat de fusta. En una estança es docu
mentaren les restes de dues àmfores encastades en els paviments i farcides 
també amb nivells cendrosos. Per damunt d'aquests estrats, es documenten 
potents nivells d'enderroc, a més d'un abocador ceràmic i de restes cons
tructives. 

El material ceràmic procedent de l'obliteració de les clavegueres és 
molt reduït i poc representatiu: Lamb. 9, Hayes 181 i Ostia III-302 en 
comuna africana; Hayes 10 en TSA A, i fragments informes de TSA C. El 
mateix comportament s'observa en els nivells de cendres que cobreixen els 
paviments: Ostia III-332 i III-267; Lamb. 3bl en TSA A, i Lamb. 40 bis en 
TSAC. 

En canvi, el comportament ceràmic en els nivells d'enderroc i en l'a
bocador superior és, quantitativament i qualitativa, més ric. En els nivells 
d'enderroc, es documenten les següents formes: Lamb. 9, 10a i 10b, Ostia 
1-262, 1-264, III-267, III-332, IV-59, IV-61 i Atlante CVIII-2 en comuna 
africana; Lamb. Ib, 3b i 9a, H. 31, i Ostia 1-86 en TSAA; Hayes 33 en TSA 
A/D; Lamb. 40, 40 bis i 42 en TSA C; Hayes 61 en TSA D, i les àmfores 
Keay XIX i Tripolitana II. 

L'abocador documentat conté un conjunt molt semblant: Lamb. 9, 
10a i 10b, Ostia 1-17, 1-261,1-264, 1-278,11-302, III-267, III-332, IV-19 i 
Hayes 200 en comuna africana; Lamb. 3c-'̂ , 8 i 9a, Hayes 14/17, H. 32 en 
TSAA; Lamb. 35, 40, 40bis, 41, 42, 42bis i Ostia 1-104 en TSA C; Hayes 
58B en TSA D, i, per finalitzar, les àmfores Africana I, II i Keay Ib, 
Gauloise 4 i Dr. 2-4. 

cl Apodaca 7 
En aquest solar, situat fora de la muralla, dins del recinte portuari i 

prop del conjunt de teatre, es documenta l'obliteració d'un gran col·lector 
tardorepublicà d'aigües residuals que desguassaria al mar (CÒDEX 1994c). 
Aquest s'ha vist en una llargada de 30 m i es conserva sota l'actual trama 
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urbana en els dos sentits. S'ha fet amb grans blocs irregulars de pedra, 
damunt dels quals reposa l'obra en opus quadratum i un volta de mig punt 
feta igualment amb carreus. La colmatació del col·lector es caracteritza per 
estar format per diversos nivells, imbricats entre ells, de llims amb forta 
presència de matèria orgànica i de nivells sorrencs amb graves fines. 

L'estratigrafia conservada presenta una gran varietat de formes: 
Ostia 1-264,1-273,1-278,1-56, III-108, III-170, III-269 i IV-59 en ceràmi
ca comuna africana; Hayes 31, H. 8 i Lamb. 3a, 3b, 3c i lamb. 9 en TSAA; 
Hayes 31 en TSA A/D, H. 42, H. 48, H. 49 i Lamb. 40bis en TSA C; Hayes 
58b i Hayes 61 en TSA D, i àmfores Africana I, II, Mauritana Dressel 30, 
Keay XXIV, XXV i Tripolitana II. 

cl Nou de Santa Tecla 13 
En aquest solar, situat al sur del pòrtic annex al teatre, s'hi localitza

ren, durant una delimitació arqueològica, diferents estructures de difícil 
interpretació integrades possiblement dins de l'àrea portuària de la ciutat 
(Menchon 1994b). El seu abandó se situa a partir de la recuperació de les 
següents formes: Lamb 51-51A, Hayes 61 en TSA D; Ostia 1-17, Atlante 
CV-1 en ceràmica comuna africana; i les àmfores Keay LIV bis, Keay XIII. 

c /Francesc Bastos 
Actuació desenvolupada en una intensa àrea d'habitatges en època 

imperial que proporcionà un escàs conjunt ceràmic en l'estratigrafia d'a
bandó (MENCHON 1994a). Cal destacar un exemplar de la forma Lamb. 
1/3 b en TS Lucente i un altre de Lamb. 54 en TSA D. 

c/ Sant Miquel 5 
Situat al sud de les restes del c/ Apodaca, s'hi han documentat par

cialment àmbits imperials que evidencien una reforma del segle IV aprofi
tant barroerament els elements constructius, i una fase d'abandó datada a 
partir de la recuperació d'exemplars de Hayes 61 i 67 en TSA D; Hayes 3D 
en LR C i l'àmfora Keay XLI (CÒDEX 1994a). 

c/ Sant Miquel 33 
En aquest solar meridional, es documentaren, a partir d'una breu 

actuació de delimitació, les restes d'un gran edifici sumptuós de funciona
litat no determinada (CÒDEX 1994b). Aquest presenta una estança pavi-
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mentada amb mosaic i una altra en opus sectile. Per a allò que ens interes
sa, cal destacar un exemplar de la forma Hayes 87a en TSA D en un dels 
nivells d'enderroc. 

c/ del Gasòmetre 32 

Aquest solar, de recent excavació, se situa als peus del tancament 
meridional del recinte del fòrum municipal de la ciutat. Aquí es documen
ten, entre altres evidències, quatre estances idèntiques que pertanyen possi
blement a una àrea d'emmagatzemament o de producció situada a l'entorn 
del fòrum. Per a allò que ens interessa, destaquem un altre col.lector d'ai
gües residuals i pluvials que s'ha documentat en 24 m i presenta un desni
vell mitjà del 8,75%. Amés més, s'han constatat sis clavegueres associades 
i colmatades en el mateix període. 

Els nivells de farciment i inutilització del col.lector es caracteritzen 
per estar formats per una successió variable de capes de llims compactats o 
sorres. Estratigràficament, la formació d'aquests estrats deriva de deposi
cions graduals i contínues o sobtades i, en tot moment, evidencien la manca 
de manteniment d'aquesta infraestructura. Dins del col.lector, s'han recu
perat exemplars d'Ostia III-267, III-324,11-302,1-273, IV- 59 i Lamb 10a i 
b en ceràmica comuna africana; Lamb. 2b i 3a en TSA A; Hayes 49 i Lamb. 
40bis en TSA C; Hayes 58 b i 67, Lamb. 51, 51A en TSA D, i les àmfores 
Keay XXIII i Tripolitana II. 

Per altra banda, en els nivells de colgament de les estances, hem 
documentat les formes Ostia 1-261, III-267, IV-59 i Lamb. 9a i 10a en cerà
mica comuna africana; Lamb. 3a, 9a, Sc^ en TSA A; Lamb 40bis i 42 en 
TSA C; Hayes 58b, 61 i 67 en TSA D, i les àmfores Galaouise 4 i Keay VII. 

CRONOLOGIES 

A partir dels diversos conjunts recuperats, podem establir una certa 
coetaneïtat entre els moments d'abandó dels dos col·lectors urbans, de les 
dependències del c/ Gasòmetre i el de la casa del c/ Fortuny. Aquests con
junts s'han de situar a partir del segon quart del segle IV dC en funció dels 
exemplars de TSA D identificats (Hayes 61, 58b, 67 i Lamb. 51, 51a). No 
obstant això, aquesta producció ceràmica és escassa, igual que les àmfores 
que es comencen a produir en aquest segle IV (Keay XIX, XXIV i XXV). 
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Succeix el mateix amb la ceràmica comuna nord-africana, ja que, tot i pre
sentar exemplars com les formes Ostia III-108 i Ostia IV-59 i 61, la major 
part dels vasos recuperats són més característics de moments anteriors. 
Segurament, això es deu a la naturalesa formativa dels estrats, que han oca
sionat un predomini aclaparador de produccions típiques del segle III, com 
ara formes tardanes de TSAA, algun exemplar de TSAA/D, molts de TSA 
C (amb algunes formes que es produeixen fins a la primera meitat del segle 
IV) i àmfores alt imperials o que es comencen a produir durant el segle III 
i perduren fins al següent. Tot plegat fa que, majoritàriament, el conjunt 
sigui molt semblant a altres conjunts de final del segle III dC (Castanyer i 
altres 1991 i 1993; Gonzàlez 1990), però la presència esporàdica de formes 
del IV fan avançar la seva cronologia. 

L'escassetat de vasos coetanis a la formació dels estrats crea certa 
incertesa a l'entorn de la forma Hayes 67. L'inici de la seva producció s'ha 
estipulat tradicionalment a l'entorn del 350 (Atlante 1981; Aquilué 1991), i 
darrerament s'ha proposat endanerir-la lleugerament fins al 340 (Mackensen 
1993). Òbviament, la presència d'aquest vas en el jaciment del c/ Gasòmetre 
estableix una cronologia inicial per a la fase d'abandó de mitjan segle IV; 
mentre que, si considerem la seva absència en la resta dels jaciments com sig
nificativa, podrem recular la cronologia uns 25 anys, fins a l'aparició de la 
forma Hayes 61. Quant al límit ante quam per aquests nivells d'abandó, no 
podem fer servir l'estratigrafia superior com a punt de referència, ja que 
aquests estrats esdevenen la darrera evidència antròpica d'època romana. Cal 
aplicar, doncs, criteris d'absència per a la definició d'un límit cronològic 
superior per al colgament d'aquests sectors de la ciutat. 

La resta de les excavacions arqueològiques no han comportat con
junts ceràmics d'alt interès, però evidencien també una transformació baix 
imperial de difícil precisió cronològica que, en els punts més propers al 
moll de la ciutat, impliquen una perdurabilitat major. Així, l'abandó de l'e
difici del c/ Sant Miquel 33 i les restes del núm. 5 s'han de situar a partir 
de mitjan/final del segle V dC. 

CONCLUSIONS 

A partir d'aquestes noves actuacions arqueològiques, es pot avançar 
en el coneixement del procés de transformació que pateix la ciutat de 
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Tàrraco durant el Baix Imperi. L'excavació de part de dos dels col·lectors 
de la ciutat aporta, juntament amb les evidències d'abandó dels espais 
arquitectònics, un volum de ceràmica quantitativament important per defi
nir amb seguretat una data que s'ha de vincular necessàriament a l'entorn 
més immediat. Mentre que, en el col·lector del c/ Apodaca, s'hi aprecien 
evidències d'ensorrament de les parets i la coberta i, conseqüentment, una 
obstrucció de les aigües que va afavorir la deposició de material divers; en 
el tram del c/ Gasòmetre, el col·lector sembla haver patit només l'extració 
parcial de la seva coberta. Aquí l'obliteració s'hauria produït per la filtra
ció i entrada d'aigües pluvials, amb l'arrossegament i deposició de terres i 
material. No obstant això, tots dos processos no es poden fer extensius a la 
totalitat del seu trajecte respectiu, ja que en cada tram poden intervenir múl
tiples factors: grau de pendent, estructures superposades, nivell d'espolia
ció, etc. 

La colmatació dels col·lectors i clavegueres, juntament amb la no-
identificació d'una nova xarxa de sanejament que els substitueixi, ens indi
ca una despreocupació o impotència pel manteniment d'una infraestructura 
que ha de reflectir l'abandó i el trasllat dels habitatges que, anteriorment, 
havien generat la seva construcció i conservació. La datació proposada, 
segon 0 tercer quart del segle IV en endavant i en funció de la zona, con
corda aproximadament amb altres punts de la ciutat on es constata un aban
donament general durant el segle IV: c/ Governador Gonzàlez (Bermúdez i 
altres 1989, 134); c/ Francesc Bastos, darrers nivells d'ocupació del teatre 
(Mar i altres 1993, 18), i el mateix fòrum municipal. 

Aquestes dades comencen a reflectir, d'una manera encara insatis-
factòria, el procés de transformació física de la ciutat de Tarragona. Sabem 
que aquest canvi s'inicia durant els segles II i III en l'àrea extramurs occi
dental, mentre que les barriades orientals properes al port, mantenen una 
vigència que, en determinats casos, supera algunes àrees residencials intra-
murs. No es pot valorar actualment l'hipotètic impacte urbanístic de la 
invasió del segle III i, en la centúria següent, l'obliteració de la xarxa de 
clavegueram ens indica un desplaçament o abandó dels centres d'habitatges 
situats al seu voltant, o bé, una ocupació humana menys intensa d'aquestes 
zones -amb un caire pseudorural- que fa prescindible el manteniment d'una 
xarxa de clavegueram tan extensa i que, vista la seva escassa entitat arqui
tectònica, es fa difícil de detectar arqueològicament. 

Finalment, cal plantejar-se si aquest nivell de transformació, docu-
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mentat en la part central/inferior intramurs, es pot fer extensible a la part 
més elevada de la ciutat residencial. D'altra banda, sabem que la privatit-
zacio i transformació del circ i dels recintes del Fòrum Provincial no es pro
dueix fins al segle V dC (TED'A 1989, 446), data que encara planteja més 
interrogants sobre els teòrics desplaçaments i emplaçaments de les àrees 
urbanes intramurs del segle IV. Caldrà, doncs, esperar la realització de més 
actuacions arqueològiques per resoldre aquestes qüestions; en especial 
aquelles que es puguin desenvolupar en la zona residencial més propera als 
recintes públics i oficials de la ciutat. 
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LA TRANSFORMACIÓ URBANA DE TARRACO AL S. IV DC. NOVES DADES ARQUEOLÒGIQUES. 
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Figura 1. Plànol de situació dels jaciments. 
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TSA D, Hayes 67 

TSAC. Lamb. 40 

TSA C.Lamb.42 

Amf. Kflay 1h 

TSA D. Hayes 58b 

TSA D. Hayes 61 

TSACOstlaLfig. 104 

TSA D. Haymi BI 

TSA D. HayM fil 

TSA C. Umb. 4Z 

Amt. Keay VI 

Figura 2. Material ceràmic dels nivells d'abandonament. 
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Figura 3. Material ceràmic dels nivells d'abandonament. 
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Figura 4. Material ceràmic dels nivells d'abandonament. 
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Figura 5. Vista general del col·lec
tor del c/ Apodaca. 

Figura 6. Detall interior del 
col·lector del c/ 
Gasòmetre. 
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Figura 7. Detall interior del col·lector del c/ Gasòmetre. 
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