
l’actual Rambla Vella, es va trobar un
mur megalític, que podria haver estat
una possible divisió transversal de la
ciutat republicana, que permetria una
explicació de la problemàtica jurídica
que planteja l’exili de l’excònsol P.
Cató el 108 aC en una dualitat ur-
bana (Macias et al., 2007, p. 34). Una
segona explicació seria que hagués es-
tat simplement un mur de contenció
vinculat amb el col·lector d’aigües re-
siduals que discorre per l’interior de
la torrentera al subsòl del carrer de la
Portella (Macias et al., 2007, p. 34).
Justament en aquest espai buit, se-
guint el traçat de la Rambla Vella, va
circular la Via Augusta, mentre que
l’anterior Via Domitia, d’època repu-
blicana, sembla que entrava a la ciu-
tat pel portal del Socors, més al nord.

L’estudi mètric i modular de la
Part Alta de Tarragona, on es va bas-
tir l’impressionant fòrum provincial,
ha permès confirmar que la cons-
trucció respon a dos projectes urba-
nístics. El primer gira entorn del tem-
ple d’August, amb el seu peribolos i un
recinte inferior de grans proporcions,
per bé que molt desconegut. El se-
gon, d’època flàvia, manté la mesura
de 4,5 actus i proporcions quadrades
en lloc de rectangulars, que permeten
la restitució de molts espais desapa-
reguts, a partir de la comprensió de la
modulació i geometria del conjunt.

Així doncs, a partir d’ara, dispo-
sem d’una planimetria de la ciutat ro-

mana feta amb la màxima precisió
topogràfica, cosa que ha permès que
els autors avaluessin tant els aspectes
dels orígens ibèrics de la ciutat, l’ur-
banisme ortogonal que hi van im-
plantar els romans, les seves fases cro-
nològiques, com les particularitats
dels equipaments urbanístics, de la
seva xarxa de clavegueram, els sub-
ministraments d’aigua, el pas de la
Via Augusta, les muralles o l’estruc-
tura de l’àrea portuària. Aquesta obra
representa una eina de treball im-
prescindible no sols per a la recerca
sobre la ciutat de Tarragona, sinó
també per a la gestió del patrimoni
urbà, del seu desenvolupament mu-
seístic i de la projecció del seu passat.
Amb ella s’enriqueix notablement el
catàleg de publicacions de l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica, que
actualment compta entre les sèries de
publicacions d’arqueologia de més
prestigi del país.

MARTA PREVOSTI I MONCLÚS

PREVOSTI, Marta; MARTÍN, Antoni
(2009). El vi tarraconense i laietà: ahir
i avui. Actes del simpòsium. Tarragona:
Institut Català d’Arqueologia Clàs-
sica. 259 p. (Documenta; 7)

En aquest volum es recullen les
actes del simpòsium sobre el vi tarra-
conense que va tenir lloc a Teià els
dies 9 i 10 de maig de 2007, organitzat
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per l’Ajuntament de Teià, l’Institut
Català d’Arqueologia Clàssica i el Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya. Les
diferents contribucions que s’hi recu-
llen desenvolupen aspectes clau en el
coneixement de la producció i difusió
dels vins de l’est de la Hispania Cite-
rior durant l’alt Imperi romà. Es tracta
d’uns estudis que tenen ja una certa
tradició a Catalunya, fonamentalment
a partir dels treballs de Ricard Pascual
duts a terme en els anys seixanta del
segle XX. Precisament és també recent
la publicació de les actes d’un simposi
dedicat a homenatjar aquest investi-
gador, que en molts aspectes es pot
considerar complementari al llibre
que aquí ens ocupa.

Malgrat el títol, aquest volum no
versa únicament sobre el vi tarraco-
nense i laietà (encertada diferenciació,
ja que l’aplec sota el nom de tarraco-
nenses dels vins que es feien tant a la
Laietània com a la zona de Tarragona
és una convenció moderna, que pot
produir equívocs conceptuals) sinó
que també té en compte aspectes im-
portants com el procés de producció
del vi, amb la presència de recone-
guts especialistes internacionals, com
André Tchernia i Jean-Pierre Brun.
Es tracten també alguns aspectes im-
portants, com la identificació de
cel·les vinàries urbanes a Baetulo i
Barcino (a càrrec de Júlia Beltrán de
Heredia i Montserrat Comas), els
ports del litoral tarraconense (Pere
Izquierdo) i la comercialització exte-

rior dels vins de la Tarraconense (Cè-
sar Carreras).

La part més extensa del volum
està dedicada a diferents estudis ter-
ritorials, concretament els de Loïc
Buffat referent a la Narbonensis; Pere
Castanyer, Josep Maria Nolla i Joa-
quim Tremoleda sobre les comarques
del nord-est de Catalunya; Albert Ló-
pez sobre els centres terrissers de Sant
Boi i Vilanova i la Geltrú; Ramon Jár-
rega sobre la producció amfòrica de
l’ager Tarraconensis i l’ager Dertosa-
nus, i Josep Antoni Gisbert sobre la
producció de vi al País Valencià en
època romana. En el marc de l’orga-
nització del simpòsium, hi figura
també la presentació de la cel·la vinà-
ria del Veral de Vallmora (Teià, Ma-
resme), a càrrec d’Antoni Martín i
Ferran Bayés. Finalment, es presenta
un escrit de síntesi elaborat per Marta
Prevosti.

Una mica inusual resulta el capí-
tol de Joan Miquel Canals sobre les
tendències actuals en l’elaboració de
vins, que referma la continuïtat entre
els vins romans i els actuals, que deuen
ser, però, força diferents d’aquells, tant
per la tècnica com pel fet d’haver fet
un viatge d’anada i tornada a Amè-
rica, després que la fil·loxera arruïnés
els ceps autòctons.

En definitiva, es tracta d’un con-
junt de treballs que donen una nova
llum a l’estudi de les produccions vi-
nàries i amforals de la costa est de la

305
RECENSIONS

14 RECENSIONS.qxp:– 27/5/11 13:31 Página 305



Hispania Citerior (així com de la Ga-
llia Narbonensis), que vénen a en-
gruixir la ja abundant bibliografia
existent actualment sobre la matèria.

JORDI LÓPEZ VILAR

LÓPEZ VILAR, Jordi (2006). Les basíli-
ques paleocristianes del suburbi occi-
dental de Tarraco: El temple septen-
trional i el complex martirial de Sant
Fructuós. Tarragona: Institut Català
d’Arqueologia Clàssica. Vol. I, 312 p.,
i vol. II, 240 p. (Documenta; 4)

Aquest llibre recull en essència la
tesi doctoral de l’autor.Com indica en
la mateixa introducció, és el resultat de
deu anys d’investigació desenvolupada
al voltant del santuari dedicat als sants
màrtirs locals Fructuós, Auguri i Eu-
logi, que s’erigí extramurs de la ciutat
en el segle IV. El treball se centra en el
sector septentrional del conjunt pa-
leocristià del Francolí, i s’originà a par-
tir de les excavacions efectuades entre
els anys 1994 i 1997 a la zona on actu-
alment s’ubica un centre comercial.
L’extraordinària importància del jaci-
ment va despertar de seguida l’interès
de l’autor i de la comunitat científica,
tant pel valor mateix de les restes com
per la seva relació amb l’extensa ne-
cròpoli paleocristiana que al llarg de
diverses campanyes havia excavat el
doctor mossèn Joan Serra i Vilaró els
anys vint del segle passat.

Es tracta d’una presentació de les
últimes investigacions desenvolupa-
des a l’ampli conjunt funerari i cristià
del Francolí, al suburbium occidental
de Tarraco. Consta de dos volums. El
primer està estructurat en tres grans
parts. Primerament, la presentació
dels resultats dels treballs d’excavació
duts a terme entre els anys 1994 i 1997
al sector septentrional del centre de
culte cristià del Francolí, que inclou
un estudi arquitectònic exhaustiu de
la nova basílica excavada i dels nom-
brosos sepulcres que allotja, així com
dels diferents edificis associats i també
de les estructures cronològicament
anteriors: una via i un petit edifici de
caire rural. S’estudien també d’una
manera exhaustiva els materials re-
cuperats amb profusió de dibuixos i
il·lustració fotogràfica.

En segon lloc, es porta a terme
una revisió de les diferents interven-
cions desenvolupades en el sector
meridional a principi del segle XX per
mossèn Serra Vilaró i dels treballs
dels anys setanta de M. D. del Amo.
Aquí s’aporten una sèrie de noves in-
terpretacions fonamentals de cara a
la comprensió del conjunt. Destaca
l’aclariment d’alguns aspectes de la
basílica excavada els anys vint: la di-
ferenciació de dues fases constructi-
ves, la definició dels mausoleus asso-
ciats, la identificació d’un contraabsis
que havia passat desapercebut fins
llavors i la fixació de la seva cronolo-
gia. Igualment s’analitzen els edificis
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