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Se analiza en este trabajo ios sistemas de captación, circulación, uso público y privado, y evacuación del 
agua en la colonia romana de Tarraco. A la relación del sistema hidráulico de la ciudad con su urbanismo 
se le añaden los nuevos descubrimientos arqueológicos efectuados en los i j l t hos  años: termas públicas, 
fuentes monumentales, colectores y estructuras de captación de aguas subterráneas. 
Tarraco, Tarragona romana, gestión del agua, urbanismo, arquitectura. 

This article describes systems for uptake, circulation, public and private use and removal of water in the Roman 
colony of Tarraco. Jhe authors bring the findings of more recent archaeological work to bear on our previous knowl- 
edge o f  the reiation belween the city -: design and its watwsuppiy system: public haths, monumental fountajns, col- 
lectors and ground water uptake structures. 
Jarraco. Roman Tarragona, water management, urban deveiopment, architecture. 

On analyse dans ce travaii ies systemes de captation, circulation, utilisation publique et privée de l'eau ainsi que 
son évacuation dans la colonie romaine de Tarraco. On ajoute a cette relation du systeme hydraulique de ia ville et 
de son urbanisme las nouvelies découvertes archéologiques effectuées ces dernieres années : thermes publiques, 
fontaines monumentales, collecteurs et structures de captation des eaux souterraines. 
Jarraco, Tarragona romaine. gestion de l'eau, urbanisme, architecture. 

"Pero parlem ara de ¡es meravelies que mereixen una esti- 
mació incontestable. Q. Marcius Rex, havent rebut del 
Senat l'ordre de restaurar el curs de tres aqüeductes .... 
durant !a seva pretura (1 44 aC) en va fer un de nou que 
porta e! seu nom rnitjancant gaieries excavades en e!s 
turons. Agripa, en la seva edilitat ( t9 aC) va afegir i'Aqua 
Virgo i Construi 700 diposits. reunint les aigües d'aitres 
aqüeductes i arranjant-los. A més, va fer 500 fonts, 130 
torres de distribució, rnoites d'eiies rnagnificarnent orna- 
dhs: en aquesles obres va collocar 300 estatues de bronre 
O marbre, 400 coiurnnes de rnarbre i tot aixo en el periode 
d'un any. En comrnemoració de la seva edilitat, el¡ mateix 
va oferir uns jocs durant 59 dies I obri 160 banys publics 
gratuits, que ara a Roma han incrementat el seu nombre 

fins a I'infinit ... Si hom considera atentament ia quantitat 
d'aigua dedicada a I'ús public en banys. piscines, canals, 
cases, jardins, vil.les suburbanes i els espais recorreguts 
per l'aigua. eis arcs que s'han hagut de construir a tai 
etecte, els turons que s'han hagut d'excavar i les valls ton- 
des que igualar es reconeixera que no ha existit res mes 
admirable arreu de! món . . "  (Plini, NH. 36. 121-123). 
"Venia per provehir la dita ciutat de Tarragona aygua per 
diversos aquaductos de pedra y argamassa. fortissims, 
que en alguns pot anar un horne tot dret. per de dintre, de 
mitjana statura. Deis quals se mostra part sobre terra y 

pari sota terra I.1 Y per lo aquaducto y pont que vuy se 
diu de las Ferreras. tant surnptuosissim de grossas paras 
picades, sens ninguna argamassa, . . "  (Liuis Ponc á'lcard. 

'Area dZ\rsueaiagia, URV 

"Area d'Arqveolog~a, UUL. Aquesi articie consia d u n a  inlioduia6 genoral i Cuna serlede noticies obra de diferenta autors. Pei u les reierbncies 

sobre aspectes concreis pieguem al lector ho tingui en cornpte Citant 81s aulois de cada apartat. 



Liibre de las grandesas i cosas memorables de la anti- 
quissirna ~nsigne i famosa ciutat de Tarragona, manuscrit 
editat per E. Durán, Barcelona 1984, pag. 210). 

L'adrniració de I'erudit renaixentista Lluis Pone d'lcard 
(c. 1518.1 578) per les obres hidrauliques rornanes de 
I'entorn de Tarragona estava plenarnent justificada. L'ur- 
banisrne roma, con- ens recorda la famosa cita de Plini, 
concedia al subministrarnent d'aigua una importancia 
cabdal i no estalviava en despeses per tal de garantir 
la seva provisió i rnantenirnent. Bona part de les grans 
obres públiques conservades de les antigues ciutats 
rornanes de la Peninsula Ibeñca estan relacionades arnb 
el subministrarnent i ús de l'aigua (canals i aqüeductes, 
distribuidors, conduccions, fonts i nirnfeus, cisternes, 
etc) i amb els mecanismes d'evacuació mitjancant 
col.lectors i clavegueres. Obres totes elles que van 
impressionar a les cultures posteriors per la seva soli- 
desa, monumentalitat i beliesa. 
Sabem que la raó d'aquest interes apassionat dels 
rornans per I'aigua era doble. En primer Iloc, la salubri- 
tat de la densa i atflbolada vida urbana exigia tenir garan- 
tit tant el subrninistrarnent constant d'aigua corn una 
correcta eliminació de les aigües residuals. En segon 

30 Iloc, la societat romana considerava els banys privats 
i publics corn a eiernents imprescindibles en els equi- 
paments d'una ciutat i, pe¡ seu correcte funcionarnent, 
calia garantir el subrninistrarnent d'aigua. 
Des de la Prehistoria, l'ús i recerca de I'aigua va por- 
tar als grups humans a situar els seus assentaments en 
les proximitats de les lleres dels rius, a buscar fonts i 
deus permanents, a cavar pous cercant I'aigua de les 
capes freatiques i enlairant-la mitjancant sinies i a cons- 
truir cisternes per ernrnagatzernar I'aigua de pluia. En 
el mon roma, tots aquests recursos van ser insuficients 
per garantir un subrninistrament d'aigua suficient i cons- 
tant davant ei desenvolupament i Os social dels banys 
públics. La solució del problema va venir donada per la 
enginyeria hidraulica. Per cobrir les necessitats urba- 
nes d'aigua. es tractava de cercar deus perrnanents de 
suficient qualitat i cabal, situades a una major alcada 
que la ciutat i conduir ies seves aigües fins a la rnateixa 
mitjancant canals closos de pendent suau que s'a- 
daptaven a les corbes de niveil del terreny i salvaven els 
obstacles rnitjancant túnels, sifons i arcs. Una acurada 
distribució de registres de neteja i castells de pressió al 
llarg da les conduccions garantien el flux homogeni i 
constant de les aigües. 
Aquesta ciencia de la conducció d'aigües (aquae duc- 
tus) va tenir els seus origens teorics en el rnón hel.lenis- 
tic, entre els segies IV i I aC (Talle-Kastenbein 1990; 
Hodge 1992). Les obres d'enginyeria de I'alexandri Cte- 
sibi, d'Arquirnedas de Siracusa, de FIIÓ de Bizanci, de 

Poseidonio d'Apamea o de¡ ilati Vitrubi jliibre VIII) apa- 
reixen farcides de dades i invents relacionats arnb la 
conducció d'algües en tot tpus de circumstancies, des 
de I'evacuació ascendent d'aigua en el interior de mines, 
fins a les bornbes de buidatge d'ús naval o el funcio- 
narnent d'objectes rnecanics corn la clepsidra o reliotge 
hidraulic. L'any 97 dC, Sexlus lulius Frontinus, en assu- 
mir, sota I'imperi de Nerva, la nova magistratura de res- 
ponsable de les aigües de la ciutat de Roma (curator 
aquarum), va condensar les seves experiencies en el lli- 
bre De aquae ductu Urbis Romae (González 1985 ed. 
i trad.), on inclou una historia del subrninistrarnent d'ai- 
gua a I'Urbs. 
Conduida I'aigua fins a la ciutat, s'havia de solucionar 
el problema de la seva distribucio urbana. A tal fi s'ern- 
praren diposits de distribució (castellum aquae o cas- 
tellum dividiculum) situats en punts enlairats de la trama 
urbana. Els exernpies coneguts a Pornpeia i Nemausus 
mostren estructures rnolt sirnilars (cf. Adam 1984,273- 
276). Es tracta de grans piscines circulars, ernpiacades 
dins de torres, que rebien el canal de a conducció exte- 
rior a través de distintes reixes que actuaven corn a 
filtres. A Pornpeia, el receptacle de i'aigua estava com- 
partirnentat en tres parts connectades arnb tres grans 
canonades de plorn ndapendents amb diametres de 
soitida de 30 cm. Una d'elles estava destinada al sub- 
ministrarnent de les fonts publiques, una altra al sub- 
rninistrarnent de les termes i la tercera a l'aprovisiona- 
ment dornestic. A Nimes, la pscina, arnb un diametre 
de 550 m, connecta arnb 10 canonades de plorn encai- 
xades en forats circulais de 40 cm. A través d'aques- 
tes canonades de plom l'aigua circulava a pressió per 
sota dels carrers en una xarxa capiidar i subterrania que 
s'estenia per tota la ciutat. 
En ocasions, els aqüeductes connectaven en arribar 
a ia ciutat arnb grans cisternes unides, per exemple, a 
conjunts terrnals d'envergadura. Les termes de Cara- 
calla a Roma estaven dotades d'un enorme diposit 
d'ernmagatzematge per a 80.000 m3 d'aigua i en ei 
diposit de Miseno (Napols), conegut con- la Piscina mira- 
bile, podien ernrnagatzernar-se 12.600 rn3. A Cartago, 
les grans cisternes de la Malga i de Bordj el Djedid 
(aquestes darreres, properes a les termes d'Antoni, 
podien ernmagatzernar fins a 30.000 m3), eren abasti- 
des per I'aqüeducte que, al ilarg de 132 quilometres, 
portava les aigües procedents de les fonts de Zagouan. 
Les fonts públiques van ser certament una de les pri- 
meres necessitats de la vida urbana. Frontinus Wquaed , 
4, 1-2) recorda corn Roma, abans de ia construcció del 
primer aqüeducte (I'Aqua Appia) I'any 31 2 aC, obte- 
nia I'aigua del riu Tiber i de pous i fonts que havien esde- 
vingut a la seva epoca objecte de sacralització i vene- 
ració. L'urbanisrne tardorepublica de Pornpeia és, 
tarnbé, un excel.lent exemple del desenvolupament glo- 
bal dels sistemes de captació i distribució d'aigua. Fins 
a la construcció de I'aqüeducte augustia procedent del 
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Serino, la ciutat disposava únicament de I'aigua de pluja 
emmagatzemada en diposits i cisternes subterranies i 
una serie limitada de pous que perforaven el substrat 
volcanic fins assolir la capa freatica a uns 30-40 m de 
fondhria. A més dels pous privats, ia Pompeia sam- 
nita comptava arnb cinc pous púbiics i dos més. dotats 
de sinies, destinades a I'ús termai rerrnes Stabianes i 
Termes del Forum). Un cop construTt i'aqüeducte, la ciu- 
tat va disposar d'una completa xarxa de distribució d'ai- 
gua a pressió a través de canonades de plorn que tenia 
el seu origen en el castellurn aquae arnb el que con- 
nectaven 14 torres hidrauliques i nou diposits sobree- 
ievats pera regular la pressió al saivar els pendissos. 
La part excavada de la ciutat ha proporcionat una xarxa 
capil.lar de 40 fonts públiques (32 fetes amb blocs de 
lava, tres amb tufo volcanic, tres arnb calcaria blanca, 
una arnb marbre i una arnb rnaons), connectades amb 
la xarxa de distribució (Eschebach 1979). 
Sota l'influx de la vida refinada de i'élite urbana hel-leois- 
tica dominada gradualment per Roma des del segle ll 
aC, els potentats romans i italics van passar a consi- 
derar el bany caient en comú com una activitat impres- 
cindible al voitant de¡ quai girava tot un sistema social 
de ralacions en la vida quotidiana. La manera que tenia 
un notable per subratllar el seu rang era incorporar a la 
seva residencia un bany privat (balneum) per oferir als 
seus familiars. amics i hostes. A imitació de I'élite, el 
fenomen es va anar estenent a la pobiació en general 
com una forma de negoci exitosa i popuiar, fet que moti- 
varia la seva conversió en do evergetic per part dels 
personatges rnés destacats de la cornunitat. En tota 
ciutat romana, les termes públiques (balnea, thermae) 
es van anar consolidant corn a lloc de reunió per 
excel~leocia de la població en acabar el dia (DA. S.V. bal- 
neumlbalneae, thermae; Pasquinucci 1987). 
Sorgides a la Campania del segie lll aC (Eschebach 
1979). imitant les sales de bany (balaneia) iligades als 
gimnasos greos des del segle V aC (Ginouvés 1962), 
les termes publiques van populantzar les saunes o banys 
de vapor gracies a dos nous mecanisrnes: els hypo- 
causta o dobles pavirnents per on circulava I'aire calent 
generat en forns braefurnia) i la implantació de calde- 
res per a l'aigua calenta coi.locades sobre eis rnatei- 
xos, segons un mecanisme inventat, diu Ciceró, pel 
campa L. Sergi Orata jiurner 1948). Els serveis termals 
(sauna. banys calents i freds, palestra d'exercicis fisics, 
sala de massatges I, fins i tot, en alguns casos, biblio- 
teques), eren petits plaers dels que ningú volia pres- 
cindir. Les termes públiques van esdevenir aixi un dels 
elements més caracteristics de I'urbanisrne roma (Brod- 
ner 1983; tieioz 1983; Nielsen 1990; Yegul 1992; Fer- 
nández 1 Ochoa, ed. 2000). 
En el segie l dC Seneca, habituat ais luxosos. il.lumi- 
nats i esplendids banys privats de la seva epoca, 
expressava en una de les seves caries la sensació que 
li va produir la visita a I'humil bany de la vii-la republi- 

cana del gran P. Corneli Escipió Africa, a Literno, una 
petita habitació fosca arnb un banc, una palangana i 
un braser: 

"(He vist) la dependencia del bany. estreta i fosca, segons 
el costum antic l...] En aquest racó, aquel1 terror de Car- 
tago a qui Roma deu i'haver estat presa nomes un cop, 
banyava el seu cos. fatiga! per les feines del carnp t...] el1 
habita sota aquest sostre tan sordid, el va sostenir aquest 
paviment tan ordinari: perd ara, qui pot suporiar banyar- 
se així? A hom sembla pobre i rústic si les parets no han 
Iluit amb grans i preciosos miralls; si els marbres dSA!e- 
xandria no destaquen entre llurs incrustacions deis de 
Numidia; si la pedra de Taso, en algun ternps rar espec- 
tacle en algun temple, no ha envoltat els nostres estanys, 
on hem submergit els nostres cossos deshidratats per ia 
gran exudació; si l'aigua no brolla per aixetes d'argent. I 
encara parlo dels canals plebeus, que diria en arribar als 
banys dels iliberis? Quantes estatues hi ha que no supor- 
ten res, pero wllocades corn a ornarnent per gastar; quan- 
tes cascades que es precipiten amb estrepit! Arribern a tal 
extrern de delícies que nornes volem trepitjar sobre 
gemmes .."  (Seneca, Epat. 86, 4-7) 

A mitjan segle IV dC. els Catalegs Regionaris esmen- 
ten a la ciutat de Roma I'existéncia de rnés de 900 banys 
púbiics, entre ells 11 termes gegantines dedicades per 
emperadors com Traja, Caracalla o Dioclecia. aptes per 
acollir milers de ciutadans i les ruynes de les quals són 
encara avui les construccions més impressionats que 
s'han conservat de la ciutat antiga (Heinz 1983; Niei- 
sen 1990). 
La dignitat (dignitas) d'una ciutat romana exigia també 
unes estrictes mesures de salubritat amb un compiet sis- 
tema de canalitzacions i clavegueres que garantis i'e- 
vacuació de les aigües residuais. Tota la xarxa viaria estava 
preparada per a I'eiiminació de les aigües excedentaries 
en superficie o rnitjancant col.iectors i clavegueres inter- 
connectats i dotades de registres pera la seva inspec- 
ció i neteja. En connexio amb les clavegueres, una com- 
pleta xarxa d'embornals en cases, carrers i edicis públics 
assegurava igualment I'evacuació en cas de pluges inten- 
ses evitant el risc d'inundacions. 
Per altra banda, resulta evident que ei correcte sub- 
ministrament de l'aigua en les ciutats antigues devia ser 
una font continua de disputes i plets. De gran utilitat per 
entendre la complexitat social i administrativa relativa a 
la captació, conducció, distribució i eliminació d'aigües 
a través de I'extensa jurisprudencia romana, son eis 
estudis de M. Hainzmann (1975) i W. Eck (1 986; 1987). 
La Hispania republicana ha conservat un bon exem- 
ple d'aquests litigis inacabables en la Tabula Contre- 
biensis, sanció oficial romana d'un plet entre Alavo- 
nenses i Saiuienses, defensa! davant el senat del vei 
oppidum de Contrebia I'any 89 aC, sobre un litigi de 
limits de propietats motivat perla construcció d'un aqüe- 
ducte (Fatás 1980). 
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por! en epoques medieval i moderna. Caigua arribaria 
a la ciutat al voltant de la cota 37 m i perrnetria el fun- 
cionament d'una reserva d'aigua a I'entorn portuari. 

TERMES. CISTERNES I FONTS 

Els recursos hidrics es destinaven a abastar, preferent- 
ment, les fonts i els banys, tant públics com privats. 
Fins a dates molt recents, el coneixement sobre els edi- 
ficis terrnals de Jarraco es limitava a una serie de referen- 
cies de B. Hernández Sanahuja. estudiós de la Tarra- 
gona romana a les decades de la gran expansió urbana 
de finals del segle XIXZ. Les termes públiques docu- 
rnentades a finals da la decada dels anys 90 del segle 
passat en un solar de¡ carrer de Sant Miquel son les uni- 
ques que, fins al rnoment, han pogut ser objecte d'una 
excavació estratigrafica (Díaz/GarcídMacias 2000a I 
2000bj. Aquest edifici, construit possiblernent en el segle 
I dC i reformat a la primera meitat del segle lll, esta situat 
als peus de l'espadat sobre el que s'erigia el forum de 
la colonia, a I'oest del teatre i a pocs metres de la linia 
de costa d'epoca romana. Aquesta posició li confereix 
un marcat caracter portuari i destaca la monumentali- 
tat d'una afea que revestint el tal1 de I'espadat forma el 
fons escenografic del port3. 
Tot i que son diverses les cisternes iocalitzades a la ciu- 
tat, molt poques han pogut ser objecte d'un estudi deta- 
Ilat. A la part alta podem destacar la cisterna d'epoca 
tardorepublicana localitzada sota i'edifici de la torre 
romana de 1' Antiga Audiencia, a l'angle occidental de 
la placa de representació provincial (Dupré/Carreté 
1993), i les cisternes que en epoca tardana van ocupar 
I'angle oriental del criptoportic d'aquesta mateixa placa 
(Pociiid Remola 2000). 
Finalment, a I'apartat de fonts hem de fer esrnent del 
nimfeu de carnbra i ia gran piscina annexa docurnen- 
tats al costat del teatre roma (Mar/ RocaíRuiz de Arbulo 
1992) i la recent localitzacio d'una font publica que repre- 
senta la monumentalizació arquitectonica d'una de 
les nombroses deus de la part baixa de la ciutat. En 
aquest cas, subministrament i consum coincideixen en 
un rnateix espai. Al mateix temps, la densa xarxa de 
canalitzacions que es documenten al sud de la font 
posen de rnanifest i'existancia d'un complex sistema 

de distribució de I'aigua per a satisfer les necessitats 
de les diverses domus suburbanes, totes elies dotades 
de banys privats. i d'altres edificis de caracter corner- 
cial o productiu (Adserias/ Pociñaí Remola 2000). 

CELIMINACIC) D'AIGUES RESIDUALS 

Les aigües residuals o sobrants constituiren un destorb 
que la ciutat gestionava rnitjancant diversos sistemes 
i mecanisrnes. Una part de les aigües de pluja eren 
absorbides pel mateix subsol, quan aquest ho perme- 
tia, en espais mancats de pavimentació solida i en les 
amplies extensions de jardins i horts urbans. En el cas 
de Jarraco, per la seva mateixa posició sobre un pla 
inclinat irregular, el pendent i una pavimentació rígida 
dels carrers (enllosats en ia part residencial intramurs) 
afavorien les acumulacions ocasionals de gran quan- 
titat d'aigua en supefficie. Un inconvenient que es va 
intentar eliminar o rninirnitzar a través d'un traqat urba 
adaptat a les conques naturals de desguas de laves- 
sant i la construcció d'una extensa xarxa de col.lectors, 
clavegueres i canalitzacions que conduien I'aigua, jun- 
tarnent arnb excrernents i altres residus liquids i semi- 
liquids, cap el mar, fora de la badia portuaria, Les aigües 
excedentaries procedents de fonts, no contaminades 
per aportacions residuais, podien, com sembla succeir 
amb la font pública de la cruilla dels carrers de Pere 
Marteil i d'Eivissa, ser canaitzades i utiiitzades per aitres 
finalitats, de caracter artesanal o agropecuari, 
Pera epoca imperial, coneixern amo relativa precisió els 
grans col.lectors que permetien l'evacuació de les aigües 
pluvials recollides en l'extensa placa de representació 
del forum provincial, mitjancant sifons que salvaven la 
grada septentrional del circ, catialitzant les aigües per 
sota de I'arena del rnateix. Curbanisrne de la ciutat, a 
mes de cunetes laterals de desguas. dotava de clave- 
gueres centrals els diversos kardines en direcció N-S als 
que es lliurarien transversalment les aigües procedents 
dels decumani i dels desguassos dels edificis annexos. 
Corganització jerarquica d'aquesta xarxa era el resultat 
d'un estudi topografic previ que permetia. si mes no a 
niveil teoric, distribuir les canalitzacions en funció del 
comportament orografic i de les necessitats d'evacua- 
ció previstes segons la categoria funcionai del sol. 

2.- Aquest eiudit va poder contemplar, durafi eis irebalis de constiuccib del nou gacbmetm Uuat en el carrer del mateix nom) entre 1857 i 1858. 

les restes d'onre voites que va ~nterpretai com unes termes a partir de paralels arquitectbnics I la seva pioximitat al pon (Herr6nUsz Sanahula 

i Torres 1867, 142). Tot 1 que aquesta primera identificacó rssulta prnbablement eiibnia. e rnatex 8. Heinandez Sanahule ens desciiu un com- 

plex subferrani de volles localitzat Yany 1862 en ia zona del carrer de Ménder NUñez (MassdiMenchon 1991; veure planta en MW 1991,51). 

Una postenor obsewació, ieaitrada rany 1987, va permetie constatar l'existenca de les esmentades voltec I la presencia de suspensuiae co- 

irespanents a un amblt calefactat. La seva incoiparació a ia xama de clavegueiam actual ha ~mpedit una exploracio mes detallada. 

3.- Un altre edifico termal. amb muis de carreus i cambres ca-efactades, s'ha identificat recentment al cairei d'Apadaca, a I'eSt del teatie 

(Coden, direcció J.M. Macias i M. Diar). Aquestes noves dades haurien de posar-se en relació anib les mponents estru~tures documen- 

tades en el número 7 del cairei d'Aoodaca. 
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Figura l. Planta esquematica de Tarraco amb els principals toponims esrnentats: 1, Recinte de culte. 2. Placa de repre- 
sentacio. 3. Circ. 4, Forurn de la colonia. 5 ,  Teatre i area monumental annexa. 6, Amfiteatre. 7. Termes públiques del ca- 
rrer de Sant Miquel. 8. Necropoiis Paleocristiana. 9. Ubicació del cunicuius conegut com a "pou Cartatia. 10. Cunrcuius 
del carrer de¡ Gasornetre 32. 11, Font pública del carrer de Pere Martell. 12, Termes publiques (7) del carrer de Méndez 
Nuñez. 13, Termes publiques (?), segons M. Aieu (1983). 14, "Thermas i Gymnasiurn", segons B. Hernández Sanahuja jubi- 
cació a partir de la informacid facilitada pel mateix 0.H.S i del plano1 de laciutat publicat per J.M. de Navascués, Tarra- 
gona, 1929). 15, Conjunt termal indeterminat (informació facilitada per I'equp tecnic de Codex. responsable de les exca- 
vacions arqueologiques en el carrer d'Apodaca, 2001). 16. Principals carrers i tracats viaris citats jtrac gruixut). 17, Traqat 
aproximat del coi-lector del carrer d'Apodaca, segons M. Aleu (1983). 18. Banys privats (cercle negre). 

La disposició d'aquest sistema de clavegueram 
adaptat al relleu del turó ens resulta coneguda en punts 
rnolt diversos de la pari baixa de ia ciutat (carrers de 
Fortuny i del Gasometre. decurnanus al costal de la 
basílica forense, etc.). També en el sector dels banys 
püblics excavats en el carrer de Sant Miquel, als peus 
de l'espadat portuari, es documenten grans clavegue- 
res de carreus sobredirnensionades que recoilien les 
aigües procedents d'un desnivel1 abrupte que, en alguns 
punts, supera els 20 m d'alcada en rnornents de piu- 
ges d'intensitat inusitada (Maciasl Diez 2000). 
Encara no existeix un estudi global i sistematic de la 
xarxa de clavegueres o, més genericament, de la 
gestió integral de les aigues residuals de Tarraco. Alguns 
trams de claveguera romana continuen encara en ús 
incorporatu, ni que sigui de forma subsidiaria. a la xarxa 
conternporania i han estat objecte d'interes per part 
d'estudiosos com el Dr. M. Aleu, autor d'una planta 
aproximativa del traGat del col.lector que travessa lon- 

gitudinalment el vessant meridional. Avui sabern, gra- 
cies a aquesta docurnentació i a l'obtinguda en les exca- 
vacions dels números 7 i 9 del carrer d'Apodaca 
(Codex), que es un dels principals col.lectors de la ciu- 
tat, construit a I'entorn del 100 aC en la liera d'una 
torrentera natural de drenatge del turó. Un coi.lector 
que en ei seu tram final presenta una marcada infiexió 
vers el SE, probablement per evitar el vessarnent de 
sedirnents a I'interior de la badia portuaria, desguas- 
santa la platja que s'obre a I'est del dic portuari. 
Els trarns de carrer coneguts a I'interior de la ciutat 
romana, arnb arnplades al voitant dels 6 metres. con- 
serven evidencies de superficies enllosades cobrint cla- 
vegueres centrals que reben I'escornesa de canalitza- 
cions, generalment ceramiques, procedents dels edifi- 
cis adjacents. Un estudi recent ha perrnes, a partir 
d'aquests indicis, suggerir una ordenació urbanistica 
ortogonai que defineix insuiae de 2 x 1 actus pera I'in- 
terior del porneriurn arnurallat (Macias 2000). Al barri 
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suburba situat entre el port i la Necrópolis Paleocristiana, 
excavat racentment amb motiu de i'execució del PERI 
2 (Jaume 1-Tabacalera), no sembla perfilar-se una dis- 
posició tan rigorosarnent ortogonal. En aquest cas no 
s'han identificat evidencies d'enllosat en cap de les diver- 
ses fases de pavimentació d'aquestes vies periurbanes. 
Curbanisme d'aquest barri permet distingir grans avin- 
gudes orientades E-W, veritables vles de sortida de la 
ciutat en direcció al riu. disposades seguint un ordre 
radial a partir d'una porta romana (no documentada) 
oberta a la muralla a I'alcada de¡ forum de la colonia. 
Camplada d'aquests carrers E-W oscil.la entre els vora 
18 metres de la via romana del camí de la Fonteta / 
carrer d'Eivissa (dins d'aquast espai el tarfa ferm, les 
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Figura 1. Plñriol de situac16 riel llac I el cun!ciiiiis. Planmetria base: Macias 2000 I SIFT 2001 39 

Iisi rriineralogica de les aigües potables procedents dels 
brolladors' de Tarragona arribant a la constataco que 
tots ells tenien les mateixes caracteristiques quimiques 
i per pertarivien a iin Ltntc aqiiiter (1875). Fnalment. 
coiieixein noinbrosos pous agricoles ernpla~ats en la 
periferia de Tarragona. abans de I'expansio urbana con- 
temporariia. i d'altres sitiiats en la zona port~iaria de la 
CILltítl . 
Quant al cliniculus docuinentat recentment. es tracta 
d'iina galeria excavada en la roca que discorre uns 13 
m per sota del nivel1 de la ciutat romana. El segrnent 
documenlat es nornes una petta part d'una infras- 
tructiira que. per diferents esfondraments. roman prac- 
ticarnent sense descobrir i de la qual els textos del segle 
XIX ens clescriuen diverses galeries. S'ha docurnen- 
tat iin tram de 68 m 1, aproximadament cada 15 m. es 
trobn un pou o regtstre d'accés utilitzat per treure la 

terra durant la fase d'excavació 1. posteriorrnent. emprat 
com a sistema de ventilacio i mantenimenl. El traCat 
de la galeria va tallar itn POLI carstic que connecta amb 
el llac siibterran que s'esten a uns 15 m per sota. Aixo 
implicara I'estesa d'iin paviment de signrnum cobrint 
I'obertura i no hi han evidencies qiie mostrin un us o 
ocupació del iiac en aquest indret. donat qiie les tro- 
balles cerarniques identif~cades dins del pou carstic 
corresponen a abocaments posteriors a i'us del cuni- 
CUIUS. 

El trajecte verfcat discorre entre el conegut Pou Car- 
tanya i davaa en direcció al teatre. Fou objecte d'una 
excavacio arqueologica parcial que ha permes docu- 
mentar un extens abocador de deixalles iirbanes abo- 
cat en un dels poiis de les galeries. La datacio de col- 
gament. establerta a finals del segle I dC o incis del 
següent (Garcia e! al!! tLI981. implica e taponament de 
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la galeria i. per taiit. aquesta cronooga pot establr uii 
limit ante quem. pera la inutilitracio del cuniciilus. Les 
galeries foren intencionadarnent colgades a partir d ' a ~  
bocaments efectiiats des de I'exterior I eiiiprant PIS 
pous d'acces. Posteroriiient. par1 rlels farcits iiiterns 
fou escampada per les galeries per tal de facilitar la cir- 
culacio titimana. Possihement fou iiria tasca efectuada 
en epoca moderna o contemporaiiia. 
L'iis d'aquesta obra Iidraulica es plaiiteja incert donal 
el coneixement parcial qtie es te  i els interrogants 
que aporten els antecedents coneguts del s. XIX. La 
hipotesis de treball pianteja la possibilitat que es 
tractes d'una caiiaitracio subterrariia, atenent-se a 
la riquesa hidrica del s~ibsol i a la composicio hidro~ 
geologica de Tarragona (Bures e l  alii 1998). efectuada 
per tal de satisfer les necessitats de siibrninistrament 
d'aigiia del port de la ciutat. Finalnient. la seva c r o ~  
nologia es un altre aspecte indeterininat, si be es 
preveu que correspongui a I'etapa iiiicial de la ciutat 
donat els paral.lels de tradicio hellenistica i la data d'a- 
bando. Cabando de la galeria podria relacionar~se amb 
la construccio dels aqüeductes altoiinperials de la ciu- 
tat. 
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UNA FONT MONUMENTAL A CAREA 
PORTUARIA DE TARRACO. NOTES 
PRELIMINARS 

C.A. Pociria López* J.A. Rernola Vailverdu' 

La redescoberta de la nquesa -coneguda en epoca antiga- 
de I'aqüífer que ocupa el subsól de Tarraco ha estat una 
de les aporiacions més significatives de i'arqumlogia tarra- 
gonina de finals de la decada dels anys 90 (BuréslGar- 
cia/h/lacias 1998; GarciaPociñaRemoia 1997; SIET 2001)'. 
Si ens centrem en ¡es evidencies relatives a l'area por- 
tuaria de la ciutat, la documentació textual i grafica de finals 
del segle Wlll i inicis de¡ XIX assenyala la presencia, vora 
el port, de fonts i deus aptes p@ fer aiguadaz. E! riu Fran- 
coli, de cabal molt irregular, no podia garantir la provisió 
d'aigua potable, abundant i estable, que exigeix un port 
d'envergadura3. Un deficit que. tradicionalment, s'ha vol- 
gut compensar amb l'existencia d'un encara hipotetic 
aqüeducte que tenia per destinació I'area portuaria. 
Les excavacions arqueologiques dutes a terme entre 
7 998 i 2000 a la part baixa de la ciutat, en un soler situat 
en la intersecció dels carrers de Pere Marteil i d'tivissa 
(fossilitzac~ó del camí medieval de la Fonteta que res- 
seguia el tracat d'una via romana preexistent) han posat 
ai descobert les restes d'una font pública que aprofita 
les aigues procedents d'aquest aqüifer4. En epoca 
antiga, aquesta edificació es trobaria sobre ia planura 
que s'estén entre la badia portuaria i la desembocadura 

del riu Francolí, a uns 200 metres de la línia de costa 
alto-imperial. Aquest sector suburbial va patir una intensa 
urbanització a partir d'epoca altoimperial (magatzems 
en !a franja rnés propera a la costa i residencies subur- 
banes a l'area adjacent) tot i que, de forma puntual. s'ha 
constatat una ocupació tardorepublicana5. 
La durada de l'excavació (amb interrupcions) va venir 
donada per I'extensió de la superíície, la densitat estruc- 
tural i estratigrafica (la font s'insena, com veurem m& enda- 
vant. en un dens barn suburbial) i, especialment, ia presen- 
cia constant d'aigua procedent del subsol. El nivel1 de I'ai- 
gua se situava per sota d'un potent estrat agricola actiu 
fins poc abans de l'inici de la urbanització d'aquest sec- 
tor. Aixó obligava a canalitzar i extreure I'aigua en funció 
de l'estrategia d'excavació dels distints ambits. L'excava- 
ció d'una estanca només era possible inuridant altres 
ambits ja excavats o canalitzant i'aigua envers ia pari més 
baixa de la parcel-la, on existia una petita depressió per on 
s'escolava I'aigua. La identificació dels punts a través dels 
quals I'aigua emergia e la superficie i la deiimitació deis 
murs penmetrals de ia font va permetre una mes &moda 
extracció de I'aigua mitjancant un sistema de bombeig 
permanent. Quaisevol errada en el sistema comportava la 
inundació de la font i de I'area mes propera i la interrupció 
momentania de les tasques d'excavació. 
Aquesta mateixa presencia constant d'aigua és la causa. 
també, de I'excepcional grau de conservació de la mate- 
ria organica continguda en les capes de liims diposi- 
tades, un cop interrompudes les tasques de neteja i 
manteniment, sobre ei paviment de la font (IL infra). La 
singularitat de la troballa, en medi terrestre, va motivar 
la neteja d'una proporció significativa (gairebé el 50%) 

'Codex-Arqueologia i Patiimoni. Placa Sant Fructuós, ""m. 1. 43002 Tairagona 

1.- Vegig, en aquest mateix voium. la contribució de M. Gaioa i J.M. Solé sobre les aigues subteiranies i el cunrculus del cerrei Gasome- 

tre de Tariagona. 

2.- En un lntorme sobre l'esta! del por1 de Tariagona a finals del segle XVtii (12/21 de maig de 1777) s'indica que "Al pie de este jmueiie] 

hay una fuente antigua cabada en la pena, cuya agua parece buena para beber y segun b s  Informes de las personas nominadas en el in- 

teirogaiorio adjunto es abundante y saludable para el sommienio de k s  naves." (Sanchsr 1995, 209-210) Pnc abans, en la Peiicidn ele- 

vada al rey Carlos lll, para que autorice la reconstrucodn del puerto y proyeclo iecaiidatorio (30 d'agost de 1776) c'esmenta que "Las agua- 

das se harian sobre las mismas Embarcaciones mayores, que desde el Muelle (al qual viene aun en ei dia encanada el agua del Rio Fian. 

coii) las recibiilan con toda comodidad a de ia Fuente de agua dulce, que nace en la Playa dei mismo Mlieile perennemente. y con la 

buena calidad de no corromperse embotada; . . '  (ieproduit a Sanchez 1995, 187). Ja temps enreie. I'any 1572, Ponc d'icari habla valoral 

ia presencia de l'aigua dolca "que al cap de! moli té d+ns la mar", a !'argumentar !a seva proposta <le remodelació dei pon (Duran, ed. 1984, 

227). 

3.- Les condicions hidrolbgiques. més propies d'una riera. no debien diferir cubstanaalment, de les que tema a finais del segle XVl!l quan 

es desciiu el Francoli com un nu "No muy crecido en sus aguas, y puede por lo regular pasarse sin puente ni barca: sin embargo en tiem- 

pode lluivias. tiene fuertes uveiildas que desbaratan las huertas (manusciit inlituiat Noticias de la villa de Constantí, en el Campo y Ar- 

zobispado de Tariagnna. publica1 a Recasens 1985). 

4.- Ates que i'edifici es troba encara en fase d'estudi. les dades que exposem tenen un caiacter preiimlnar i ganbric, susceptible d'ulteriors 

rnodihcacions jespecalment d'ordie cronologic). Ceievat component funcional d'aquesta mana de conctruccions explica les diverses re- 

lormes que ha patit a! iiarg de ia seva dilataea exlstencla. 

5.- Per una infoimació més detallada sobre ia pioblem&tica de la pan baixa de la ciutat antlga a aanst de !es encavacions del PERI-2 (Jau- 

me 1.TabaCalera) vegi's Adserias/Pociña/Remola 2000, RernolWilaseca 2000 i Pociñv/Remoi& 2001 
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Figura 1. Planta esqunniatica de siliiaci". 
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Al peu del turo on s'estahi el poblal iheric i.  posterior^ 
ment, el Foriiin de la Colona, afloraven forniacions 
estratificades de crosta calcaria alternant anib mar- 
glies per on es filtraven les agues siibterranies rela- 
cionades amb el sistenia kirst ic abans esiiieiitai' 
Aquesta de~i. prohablement coneglida i aprofitada des 
de temps immemorials. va ser canalitzada I rrionii- 
rnentalitzada en epoca tardorepiihlicana B5sicainent. 
els treballs van consistir en la reg~ilartzacio del s i ibs~ 
trat geologic per tai d'obtenir una caixa rectangular i 

Figura2. v ' t  , . i i  t i i  , i, 1 .  Y 4'. ,. N >  i ' A  1 ,  I . , .  i i  regularon es vaii alqar el miir de foiis. que folrava el 
front rocalos per on brolava I'aigiia (15.8 de llargada 
i 2.90 d'alqada conservada). I [los petits iiiLirs per- 
pendicular~ (3.10 de llargadai sitiiats als extreins. defik 

dels sediments acumulats a la rneitat occidental de la nint una planta rectangular en U. 
font, per tal de recuperar sisternaticament tota eviden Els murs son de carreus pseudo-isodoms de pedra del 
cia organica (des d'estelles de fusta fins a grans de Medol (entre 0.30 i 0.45 m d'alqada) amh un marcat 
rarm). Una tasca lenta I incomode per a la que es va u t i  encoixinat i rebaix perimetral en les jiintes. El lrontal de 
Iitzar la rnateixa aigua extreta de la fonl. la font estava formal per iin parapet d'aproxiriiadainenl 

6.- '"A ;I ciiitnt de Tnrrar~oii;i. GIS ~naterals del Crelacic Superol er:lnn pleijats rlonalil Iloc a iiii sinrliria iricl!ii.il 1 S ~,rr<:is.iiiii.iiI i,ii i'l :;,>ti 

~ o s l d l  ~ ~ V P T S ,  que Capliiisí;i can al SSE cin r,!$I:l lui~:il#lrarla l i l  r:.iv#lnl <:sliiiiiada Crilii r<,l;iiii*iil es li<ili;i i~iii1.ivari.i :t I k i  i i i i i! . i l  < . i r l>r i i : . i l . i  

da rifi-ri~ie<la. esfnnl 1iniit;irla :i sosfre 8 a iiiti! iicir riinterals imcir?iirir:ltiles " [SE1 7001 1 
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un metre d'alcada. fet de carreus mes petits del mateix 
t i p ~ ~ s  de pedra. que tancava el dpos t  ípiscinal on es 
recollia i purificava I'aigiia procedent d'almenys dues 
obertiires en la base del mur de foiis . El paviment era 
fet, tarnbe. de blocs heterornetrics de pedra del Medol 
períectainent encaixats. Al peu de I'extrern occidental 
del parapet s'obria un aviador destinat a buidar el dipo- 
sit per facilitar la neteja periodica. Caigua sobrant (aqua 
caduca) s'elimiriava niitjancant una canalitzacio situada 
al peu de  portic. tot I que no podem excloure la presen- 
cia d'altres. En el parapet s'aprec~en les erosions pro- 
duides en el  roces de recollida d'aiqua per immersio 
de recipients. 
Malaiiradament. la profunda modificacio que pateixen 
tant I'estructura corn, especialment. la faqana en epoca 
imperial dificulten la restitucio de parts tant importants 
de I'edfici com son la facana i la coberta del diposit. 
Comparan1 aquesta font arnb d'altres de tipologia simi- 
lar (u infra) sernbla versemblant pensar en una facana 
formada per un portic sustentat per colurnnes 
Ens trobariern davant d'una font monumental ainb por- 
lic de tipus hel4enistic (kre~ie) similar. per exemple. a la 
font de Ia1,vsos de Rodes. Es tractaria. doncs, d'un tipus 
d'edifici directament deriva! dels portics (stoa). En epoca 
hel.leiiistca es corisolida aqiiest model de font de planta 
rectangiilar. diposit de decantaco i columnata davan- 
tera. L'aigiiada es feia per immersio de reciplents o mit- 

janqant sortidors generalment esculturats eii forma de 
cap de Ileo. 
En aquest periode, la linia de costa era rnolt propera a 
una font [uns 100 metres al sud) que. probablement. 
s'inseria en un sector suburbial escassament urbanit- 
zat que deixava I'edificació exeinpta i envollada d ' e s ~  
pais oberts qiie facilitaven I'acces i visbiltat. La seva 
proximitat a la linia de costa I una rnonumentalitat que 
contrasta amb les dades que tenim sobre el seu entorn 
urba suggereixen la seva vinculaco arnb les actvitats 
portuaries i marineres. 

7.- iln;i a I'<wx i1r.l ~ i i i i r  i i i i ia  n1lr.i. ,Ir <Iinirnsnns iniDs r~rl i l ides. ;i l 'cxlrr in orc:idrntal Lnxstpnra d' i ina allro nlierliira a 1'i:xtrrni oricnlal 

,ir, v;i Ipivlr~r c i i ~ l \ l > r<>~ñda  

8.- A ntvcll i i ieraiiieli i I i i~ iotr l r :  ;i<iiiesln 1;isc rl i .  l'oriilii 8 pridria eslar relacionnda amh 13 lrrrl>alla ilr d ~ i e s  base:; de couiiiria localI,ailrs 

~ 1 ,  le:; l ~ r o x i ~ ~ i ~ l a l s  lortllnnt part dostructiiicc. postenors o lora de coritiixl Fs Iracta iln l iascs atiqlies. de tivus l a c .  rlvd~<li.-. al? das lors. 

rri'inrial,: ticr IIstrIIs. rli: dimrlisioils s in iars  8 sevara15 i i i3r  iina Pscnra corbn. liem dr destacar I'iibscricia de ~ ~ l r i t .  la proilorronaitat dels 

I ~ I S  l'i.I.~t>ori~c:o tic li? lbasa I l'ii~iiiioscor, nii la iiia1rix;i :>Pea, tina r:aracierslica. nqiiosta ilarreia, rl? la variani ilolica A<(iirsla confg i i ra~ 

CIO PS ~irillpin <le biisr:? d 'e~oc i l  Iardo~e~~~bl#C:I11ü Per I'cvnliicio liilnli>~lira d'aqiierta !nena r l i ?  I>ases. ve(11's Marque/ l l l < i R ,  1 lii,;s I Arny'Grns 
19iI i .  1 2 . 3 ~ ~  

9.- Milrliri 1973. p XVI 1: Gres l!l!lT>, t g  O il A a 1, csmer~taiia lo~s l  rie nodes l>odeiri nlcqr a Ion1 dr la reina Laocde de Mie l  les tnrils 

A ;  I Jlir~inioii. Aquesls I i t l l r e ~  exenililus os <lel;ill-n a W!k:ind.?r 20011 
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llll13eliil 

A I'entorn del canvi d'era assistim a una profunda trans- 
formació de I'edifici. El portic del frontal es substituit per 
un mur de carreus que tanca I'edifici conformant una 
cisterna que mante, no obstant. el se11 caracter monu- 
mental'. Aquest mur. que s'adossa als murs perpen- 
dicular~ de la fase anterior. s'alca sobre un parament 
irregular que ocupa la zona previament ocupada pel 
poriic. El tancarnent de I'edifici comporta I'obertura 
d'una porta a I'extrem oriental del mur, per tal d'acce- 

44 dir a I'interior i efectuar les periodiqties tasqires de netela 
i rnanteniment. i la insercio de tres brolladors escultu~ 
rats en forma de cap de l leo.  
Els tres brolladors representen els dos quatis davan- 
ters d'un lleo jacint. Els dos sittrats als extrems son de 
bona factura i practicament identics', mentre que el 
central esta grollerament tallat en un carreu de pedra 
del Medol més tova. Caigua que sobreeixia de la pis- 
cina. que continuava rnantenint la seva funcio purifi- 
cadora. accedia ais brolladors a través d'una canalt- 
zació d'opiis caernenticium existent entre el parapet 
tardo-republica i el mur de tancanient alto-imperial. 
Podria ser que en aquest mateix mornent s'alcessin 

dues banquetes d'opiis caerneriticiuni que reforcen eis 
rnurs perpendiculars. 
Pel que fa al sistema de cobriment, s'aprecien indicis 
que permeten plantejar, amb reserves. iiria hipotetica 
voita de cano de carreus que. poster~orrnent. es subs~ 
tituida per una coberia plana o a una vessant siisten- 
tada per una arniadura de fusta de la qiie s'aprecen 
els encaixos de biga en el mur de fons (v. ~nfra). 
El model arqiiitecthnic resultan1 es pot relacionar amb 
edficacions de funcionaitat stiiiar com, per exemple. 
les cisternes amb volta de cano de carreiis dociimeri- 
tades a Ucuhi (Cordobal. Cordiiba o I'existent eri el riioli 
del port de Lepfis Magna (Ventiira 1996 i Bartoccini 
1958. respectivament). Tot i acluesta similitud tecnica. 
en cap d'aqtiests casos s'ha documentat la presen- 
cia de brolladors. Tecnicament distintes pero amb una 
estructura interna siiniar son el casfeiiuni acqiiae de 
Pompeia (Adam 1990. 273-274. fig. 577-5791 o una 
font de carrer d'0stia (Jansen 2000. 121. f~g.  121. 
Duraiit aquest periode es consolida plenanient la i i rba~ 
nitzacio d'aqiiest sector subiirbial. Davarit de la facan:! 
de la font es construeix una doriius de notable cntitat. 
separada de I'ariterior per un cnrrer de 4.5 rnetres d'ani- 
plada. Les diverses repavimentacions del carrer corn~ 

10.- Una iiiesura qiie podro rc1:~cion:~r :;e. oln,rliyn en pad. nmh la nrcoisitnl rl'evtnr ~ p r ; i ~ . i r ~ t i c s  iri l i t. i inri: ir>,,. c ; $31 I I ' . I I < . ~ ~  

ranienl rl'nnlmals o nl Ilancnnir?rit d'ohjr!r:tes eri i i r i  enlorn i~rhn  qiie es deris1ic;i iiot;~!ili:ciii~iil l i ; i i l r  il';i,iiii:sl i!noi!#riil, Sobra, 1.1 1rrj~rl;i 

ira roniñiia reotlva .i a ciira de i ' a i i ~ i w  vegiz. entre d'allrps, Wikaiirlrr 7000 Hi>liiiri I$iPJ. l b 5  

11.- Les relireseiii~icions di. caos d'.inrnals. <isiincialnieiit de lleo). es vincii1:iri nrnh Inirliizi rlr:; r l ' r l i r i c i i  qrcg.i r i i c~a l  tLloiini> lilii.1, ?,ii!, 

continuncil an e00i:il ronlar~ii, nn reh <ienoni~nocons divcrscs con, <:uitniiitirii r> :;ii.~iiii Ir ;los I!J!liil I'ois~lilniii i~rit, ;il rimiiiliririi.ri1 i1rcnr;i 

tiu s'ategeix iin cert rnractri :ii,otrol>air:. i i r i  b ligi iro del Ilc!ij ha dalli inyar els ea(jrri1s iliic. r:onlniii i iri i c!: ,siliii.,: 

12.- tslilslicamenl recniilori 1,rriIotpiis nsr:iilIrir~i:s doiiiinrntals, siihrrtol. a la iint<:;i i ,issricliii:;, i i i ; i ~o~ i l ; i r~ ; i~ l~ t?~~ t ,  . i  r i l i l i rn~~ i~~ i i - ,  I i i i i c~ i i  

rics ci'ci,c>cn lan l< i  rer>iihllriiiin IP r re l  1<)9-i Lri al tioslic r;is i e~ i r i i k i  i l i l i c .  r:,ciei,nIiiir.~il i ~ o r  1;) miii i i i:~~ir;i<ii> i1r-i lb Ibo~:~. "0dr.r ri.l:,rori:ir 

aqueste:; <lui:s c i ~ i i l l i ~ r e s  iiiilli r~ltcis de luncionalltat distnla a la Iidraii1i:;i 

13.- Els indicls son Iacabaiiicnt seniicirci!lar del iiiur ~ e r ~ > ~ : r l d r c ~ ~ a i  <)ri~ntal. 13 r lrrscnri l  i3n el 111(11 rll, 10115 r l  1111 r~< i : ~ l I  [m:;lrr~oi 111111 1111111, 

i lma el rnOv8nlent laleral tle Iri volta iil>rr:cnb<: eri iina 1Iad:i de carreiis ategcla eii aiiur!:l riioilircil !.iihrr <iI iniiii <!e loiis 1;irOci re.1ii1,lir.i i 

lo trOhall3 d'una inotllura, rr;irJrnlladn r?ri iiria c<ilistruccri posterior. :iinb iin ii:linx en l i isi~ll oti a 1i.irl I i ix i i . r i i r  I > r r  l o  il'.iilipt;i~ : ,c:  ;, 1.4 Iiii 

Iiia sriiiicirciilai il'iina volta. Aqra in  ii J. RLIIZ a/c Arbulo la swa parl<:~xicio en Ics disiiiri,iis -.ol>rr :iqiicst nlln?'; ;i:;jir,i-les dc 1.3 lorit 
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Figura 8. Sola [le calcat. 

porten un progressiu enlairarnent del nivell de circua- 
c o  fins a inutilitzar els brolladors. En un primer moment 
deixen de funcionar els hrolladors oriental i central, men- 
tre que I'occidental es rnante en us durant un periode 
inks llarg. Atesa aquesta major perduracio. al peu 
d'aquest es construeix una estructura semicircular de 
carreus destinada a facilitar I'acces i recollir I'aigua 
sobrant. substituint una estructura precedent. de planta 
rectangular, que recolla I'aigua dels tres brolladors. 

ANTlGUlTAT TARDANA 

En Lin nioment encara per precisar dels segles lll-IV dC. 
el sostre de la cisterna cau sobre el Daviment i ja no 
es retirat. La perinanent iinmersio en un arnbient humit 
ha fet que s'hagi conservat una part significativa de I'ar- 
niadura de fusta (bigues i taulons) que sostenia un sos- 
tre pla de tegulne revestides exteriornient amb una capa 
d'opus signin~ini". Lenderroc de a coberta s'estenia 
sobre iin nivell de ilims que suggereix queja abans s'ha- 
vien interrompiit o relaxat les periodiques tasques de 
neteja i rnanteniment. Llims i enderroc impedien o difi- 
ciiltaven la captacio d'aigua dins de la~iscina. Aquesta 
circurnstaricia podria haver estat una de les causes de 
la caigiida parcial del mur de fons. en un mornent 
cronologic encara per precisar. Un cop obstruides les 
canaiitzacions subterranies. la presso de i'aigua hau- 
ria fissurat gradiialment el substrat geoogic i incrernentat 
les carregues sobre un mur ja deteriorat perla filtracio 
d'aigua a traves de les juntes del parament. 

Figura 9. Piiv;,l>, iia I>ICSI,PL 

El fet que les restes de la coberta no siguin eliminades 
s'insereix en un context mes general de perdua de la 
capacita! de rnantenir en condicions idonies certes xar- 
xes publiques com el sistema viar i I'aprovisionament. 
distribucio i eliminació de les aigües. Aquesta impossi- 
bilitat de rnantenir operativa la xarxa pública de sane- 
jament queda evidenciada. per exemple, en la coirna- 45 

tacio del col.lector identificat a 'area dels actuais carrers 
Unió i d'Apodaca (Macias et alii 1997). 
Tot i eis inconvenients derivats de la transformacio d'iina 
cisterna tancada en una bassa a cel obert. la font con- 
tinua utilitzant-se durant tota I'Antiguifaf Tardana, 
arnb una manifesta perdua del seLi caracter monu- 
mental. El vaior funcional s'irnposa. 
Gradualment. els llims i. en rnolta menor proporcio. 
les sorres es dipositen per decantacio sobre el fons 
fins practicament colrnatar la piscina. Entre aquests 
sediments s'ha recuperat una gran quantitat de res- 
tes organiques (Ilavors. fruits. plantes. etc.). objectes 
de fusta i cuir, i una notable quantitat de fragrnents 
d'amfora. També s'ha recuperat un extens conjunt de 
monedes que sernblen correspondre. rnajoritariament, 
al segle IV d C .  Tot aixo ens pernietra. entre d'altres 
coses, proposar una reconstruccio paleo-ambiental 
d'aquesta zona suburbial de  la ciutat en aquest 
mornent. 

14.- El  iii;ilrrnl or<j;iliir es trnba dDostat eii les deueiirirncies dri Centre d'Ariliien1og:i Siit,aqiiñlir.;i de Crlaliinva (CASCI del Miiwii d A i ~  

i(iipo1oqi;i iii- Catnliiiiya o i ~  ::'estan ili icni n tcrrne les Insqurs nocessaries rler q-iratitr lo !;eva crimewñco. niiisenlilzaco 8 eiliidi. Aqmim 

;I :iiiiii!.;i;i iist~li i i. ir i, a l  Sprva d'Ar<liicologla de Carnluliya 1 al Museu Naconnl Airj~icoiogc de Cniaiuriyn In co-kiburaclo ~>tcsrada ;i tots 

r n ~ v ~ ~ i l s  :*1 il:<r!, ~i'+,,l,,,?Sl prt,, PS, encara en c,,,s 

15.- V<>li'lll <iesti~ciir IR cr.11 1aI~01ncil ti01 Milseti Nociriliol Ariliir?ologc <ir Tarraijori:i, el Sorvci d'Arqi,eologa i ie  la Gi.i>~ralilui de Calili i i iya 

8 i-1 Criilri. rtt: Rcstoiiraco ilc Relis M<ol~Ies de la Genrri8Ital ,le Crital~ll lyil riue l l ~ r  aSC1111111 la t ~ s l i l ~ ! r i ~ ~ ~  O i iqu~s les  ~ C C P S  
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Figura 10. Plantes 1 seccions hipotetiques d'algunes de les fases de la font: tardorepublicana (a dalt), altoimperial (al 
mig) i tardoantlga (a baix). 

Colmatada la piscina. la composicio dels sediments es 
modifica. Les capes de llims densos i grisencs, de tex- 
tura fortament argilosa, són substituides per capes alter- 
nants de ilims i, predominantment, sorres que sernblen 
indicar un comportament mes dinam~c afavorit per la 
parcial desaparició del mur de fons, que permetia la 
penetracio per arrossegament de I'aigua de pluja barre- 
jada amb sediments més grollers, i la menor estanqueitat 
del mur del frontal alto-imperial que presentava diver- 
ses obertures en el seu parament. 

També el material arqueologic canvia substancialment. 
La presencia de materia organica es redueix sensible- 
ment i la major part del material correspon a fragments 
d'amfores que comparteixen. majoritariarnent, unes 
característiques simiiars: contenidors de petites dimen- 
sions, col1 alt, anses desenvolupades unides al col1 i a 
l'espatlla i fons pla o umbilicat. El tipus predominant 6s 
una petita amfora que hem denorninat tipus tarda B 
(Remola 2000)'b. És un tipus arnforic amb una marcada 
identitat tecnica i mortologica que, fins ara, només hem 

76.- Una primera apioximació a les amfores iocalitrades en als ntveiis de colmaiació de i'interior de la ion1 es pot tiobar a Remola 2000. 
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atestat a Tarraco i entorn geografic mes immediat en 
contextos del segle VI i VI1 dC". Més rarament es cons- 
tata la presencia d'amfores orientals i eivissenques més 
o menys properes al model general (exceptuant el tipus 
LRA 4, de cos allargat i apuntat, sense col1 i amb nan- 
ses petites unides a I'espatlla). 
La morfologia general de les amfores i les marques de 
fregament obsewades en alguns carreus indiquen una 
extracció de I'aigua per irnmersió asistida per cordes 
des de la part superior dels murs. Els centenars d'am- 
fores fragmentades i els sediments apokars per I'ai- 
gua colmaten gairebé totalment l'interior de la bassa. 
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amfbiquei d'aquest periode. mentie que la conformació general del cos i ia soiució del peu %'aproximen ileugeiament a les amiares itali- 
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LES TERMES PÚBLIQUES DE TARRACO 

Moises Diaz García* Josep M. Macias Solé* 

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. 

' Codex-Arqueologia I Patrimoni, Piaca San1 Fwctu6s. ""m. t .  43002 Tariagona 

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- 
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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 .& , 

-~ .' ., , 
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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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EL GRAN COL.LECTOR TARDOREPUBLICA DEL 
CARRER APODACA NÚM. 7, TARRAGONA 1 

Moisés Diaz Garcia' Josep M. Puche Fontanilles* 

Les poques dades ainb que comptaven fins dates 
recents sobre el com i el quan es va confgiirar la Tarraco 
romana'. fa que la troballa i posterior documentacio del 
tram d'una gran claveguera relacionada amb la plani- 
ficació urbanistica de la nova ciutat romana. el darrer 
quari del segle II aC. sigui una dada de gran imporian- 
cia per al coneixement de la Tarraco tardorepublicana . 
Aquesta gran claveguera. que podriem considerar la 
Cloaca Maxima de Tarraco, aparegue en el transcurs 
d'una excavacio d'urgencia realitzada en el solar numero 
7 del carrer Apodaca de Tarragona. dula a terme per 
I'empresa CODEX-Arqueologia i Patrimoni en diferents 
fases i sota la direccio siiccessiva de M. Garcia, J.M. 
Puche i J.A. Rernola al llarg de I'any 1994, i financada 
per I'empresa constructora. 
El solar de que parlem es troba en un lloc especialrnent 
sensible respecte a la topografia antiga de Tarragona. La 
ciutat s'aixeca sobre un turo de limits escarpats que, en 
la seva part mes alta als peus de la torre de Minewa. esta 
a tina cota de 70.8 msnm. i presenta iin vessant en sen- 
tit NE-SW que s'estén fins el mar, on forma un penya~ 
segat. Aquest turo es troba tallat longitudinalment per un 
barranc que drenaria les aigiies superficials. possibilitarit 
a mes I'acces entre el mar i la part alta de la ciutat'. 
Aixi, en el promontori delimitat pel barranc i el penya- 
segat. s'aixeca I'oppidum iberic de Tarragona en un punt 
estrategic des d'on es controlava el que més tard seria 
el port. la desembocadura del riu Tulc~s (actual Francolo 
i una topografia facil de defensar. Per contra, el primer 
assentament roma e l  casfriim- es va situar en la part 
mes elevada del turó. dominant el territori circurndant a 
Tarraco i el mateix oppidiim. D'aquesta manera, el carrer 
Apodaca es troba en la pari final de la via que unia el cas- 
triim i el port. als peus del primitiu oppidiirn iberic, cons- 
tituint-se en nexe d'unio. caracter que va mantenir durant 
rota I'antiguitat i que ha perdiirat fins a I'actualitat 

Figura 1. Planol de siliincio del solar niirliero 7 rlrl carrer Apo~ 
daca i deis llocs per on. scgons M. Aleu d~scorre el gran collx- 
tor. 

EL GRAN COL.LECTOR TARDOREPUBLICA 

Abans de comencar a parlar del tram de col.lector 
objecte d'estudi. hauriem de remuritar-nos als treballs 
de I'any 1958: qiian, anib motiu de la neteja de la xarxa 
de clavegueram de la ci~itat. es trobi  un collector de 
grans dimensions. fe1 que va portar al tinent d'alcalde 
i presiden1 de la "Comisión de Fomento y Agiias" M. 
Aleu a resseguir-lo i documentar-lo planirn6tricanient I 

fotografica. arrbant a la concusio que es tractava d'una 
construccio d'epoca romana. En aqiiesta actuacio va 
poder detectar diversos trams. alglins d'ells fets aiiib 
tecniques i dimensions diferents. que el portaren de l'a- 

' Ci>ilex~Arqiieoliigia Patrmon~. Pla~n San1 Friicliins. niini. 1.11002 Tarragona 

1 .- El pinriiliiim ir i l i lar qiin iiii<:i;ilni<iril s ' l inva ~ i l i i a t  sohre un l i i r i i  als k>eus dri qii;iI s'lil 1roliav;i 1 <ipnid~itii ihr>ric:, e:; tr;inston>i;i .\iiipli.int 

13 miiralla eiivr.ri la par1 baxa <Ir, luio. coln ;i ~>,iiI il'aiiuest iirop?cte iirhaii~stic Pei .i inrc i i ; idrs snhre nqliesl ion12 veiire Mar,;i,: ?000. 

Da; 1997YtR. Aqi i I i ie el alii t ! i i l l  

2.- Cabria di!siiicar en aquast sentil e Ireball ~ i~ ib lcr l t  recenimeril pel nostre i:onip:iiiy J M Mai:in:;. r ~ i i  plantr1;r. l,<,i Ipiuicr i'oi>, iil>.i i e s~  

11liir:o general rlci 1r;iCat urba de Tnrraco. Dei ;i I'clioca tardnrepiil>lcnna i altoniperal (Mocias ? l l r l l ) ,  83 1nfil 
3.- Aq~ies l  Dananc. guo sewo altiora com 8 caini n i l r r  i>arl a ta  I p;in haxa. l i a  qiiixl,i lossltznt r.ii Ir::; actuals rarroi:; rli, 1-3 Un,> 8 Alii>rl.i<.i 

4.- Encara qiie tiauriern d'osiirrar lins ' a n y  l9H3 lipr vetire puhlic;it aqiiesta troballn. ci, lornia de Ii i>ln r i r  lirenx:' IAItlii 1CIH:li r i c  t1i;iiitva 

4118 #nova lenlr I'a101,cio clei,tificii que rnerexa 



Figura 2. Alcat del pararnent intern de les parets del col.lector. (Planirnetria CODEX). 

Figura 3. Seccio restitutiva del col.iector principal i alguna de les clavegueres subsid~aries. (Planimetria CODEX) 

rea portuaria fins el circ roma, en ia part alta de la ciu- 
tat. Aquest fet indicaria que ens trobem davant de dife- 
rents col.lectors, donades les diferencies moriologiques, 
cronologiques i de tracat. 
D'altra banda, el tram que M. Aleu descriu entre la 
Placa Prim i la desembocadura en l'area del port sem- 
bla correspondre al documentat en el solar numero 
7 del carrer Apodaca (Fig. l ) ,  que es trobava traves- 
sant-lo lleugerament en diagonal, en sentit NE-SW. En 
total es van documentar més de 30 metres lineals 
de conducció, ai llarg deis quals es van trobar diver- 
ses ciavegueres subsidiaries que venien a desguas- 
sar en la principal. Pei que fa a la tecnica constructiva, 

el co!.!ector es trobava parciaiment excavat en la roca, 
pero es va folrar totalment amb opera quadrata recol- 
zant sobre un socol de grans blocs de pedra calca- 
ria sense desbastar (Fig. 2 i 31. A intervals regulars pre- 
sentava en els laterals un seguit d'encaixos de secció 
quadrada i de funcionaiitat purament constructiva. La 
coberta estava teta amb una volta de mig punt també 
de carreus, conservada únicament en el primer 
trarn, ja que a la resta del solar els rebaixos moderns 
I'havien fet desapareixer Les seves dimensions no son 
regulars, ja que a mesura que s'hi afegien noves cla- 
vegueres menors, es va anar eixamplant, de manera 
que en la part més elevada del solar té una arnplada 
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Figura 4. Planta del gran col-ector al seu pas pels solars 7 i 9 del carrer Apodaca. (Planimetria CODEX]. 

i alcada internes d'1.3x1.7 m, mentre que en la part 
inferior, en el punt on es perd sota el carrer Cartegena, 
les seves mides són d'1,8x2,1 m. Respecte al pen- 
dent, el percentatge és forca elevat, entre el 6 i el 8 
per cent.s 

CONCLUSIONS 

Les excavacions realitzades en el soler número 7 del 
carrer Apodaca de Tarragona permeteren docu- 
mentar una de les infrastructures principais de la ciu- 
tal romana. Tant pel que fa a la seva situació topogra- 
fica com per ies seves dimensions -amb una secció 
superior als 3 m2 (Fig. 3)- podem dir que es tracta 
d'un dels principais col4ectors d'aigües residuals 
de la ciutat. i cornparativament parlant, de la Cloaca 
Maxima de Tarraco. Aquest col.lector es troba cana- 
litzant un antic barranc natural que drenava gran part 
de la plataforma sobre la que s'aixecava la ciutat 

romana, evacuant les aigües residuals i les pluvials. 
alhora que recollia les aigües residuals ve~nes a tra- 
vés de clavegueres subsidiaries de menor entitat. El 
fet d'adaptar-se a I'orografia dei terreny explicaria llur 
recorregut sinuós, marcant una linia lleugerament dia- 
gonal respecte al tracat dels carrers de la ciutat 
romana"Fig. 4). 

D'aquesta manera, la troballa del coi4ector vindria a 
aportar nova llum sobre el moment de planiiicació i cons- 
trucció de la nova ciutat romana, un ampli projecte que 
comporta l'arranjament de I'hrea a ocupar amb una 
serie d'infrastructures basiques -com la xarxa de cla- 
vegueram. la regularització d'aquest accidentat espai 
de barrancs, desnivells i penya-segats, el treqet de 
carrers i insuiae, I'ampliació del porneriurn envoltant I'es- 
pal situat als peus de I'antic campament militar, etc.., 
que es produi al llarg de la segona meitat del segle Ii 
aC. 
A més, si entenern aquesta urbanització dins d'un 
context hictoric més general. podem cornprovar com 

5.- La resta de clavegueres estan construides seguint una tecnica difeient, amb pedies irregulais de dimensionc loiqa mbs reduides i 

Sense dades sobre com era la coberta. Respecte al moment de constiuccó. nomes ia situada en a pait més rneiidionai és contempora- 
nia ai gran coi.lectoi. la resta s6n posteriors. jaque es podia veuie a modit~caco deis carreus d'unio entre ambdues estiuctuies. 

6.- Pera més dades veure la proposta de restituci6 urbana de J.M. Macac (Macias 2000, 102, tig. 12). 
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Roma, entre finals del segle II aC. i comencaments 
de la següent centúria porta a terme, dins la Hispa- 
nia Citerior, un intens programa d'urbanització', reor- 
ganifzant les provincies hispanes un cop consolidada 
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7.- De finals del segle 11 aC. tenim les fundacions de Valenlia -138 aC.- (Liv., Per. 55.A.). Palma 1 Poiienlia -123-122 aC.- (Smb 3.5.1) mi- 
nicis del segle l aC tenim I'enempe d'Empúiies enlorn l'any 100 aC. (Ruir de Arbulo 1991 i 1992. Aquiiué el  al!! 1984), Bueliiio i iluro (Plin 

NH. 3,4.22 i Mela, Choi.. 2590).  

8.- En aquest context es situaria la vsita, referida pei ADiA, de 10 Senadois a Tanaco, piobablemerit i'any 133 aC, anib la missió de re- 

oiganitrai ia provincia un cap caiguda Numancia (Prieto 1904). 

9.- Duiant la iealiliació d'aquect anicle. noves intewencons d'iirgbnca realitzades pei l'empresa CODEX en aquesl mateix cairer, conti- 

gúes al solar número 7; concretamente propi "la1 i el colar número 9, ha permhc documentar dos nous tiains del gran coilectol confir- 

mant i ampiiant iec dades que aquí exposem. CODEX 2001; Informe de l'excavació aiquealbgica realitzada en el solar ""mero 9 del carrei 

Apodaca de Tanagona. 1 CODEX 2001; Informe de l'excavaci6 arqueolbgca realitzada en el cairer Apodaca de Tarragona, onfarmes inb- 

di13 Iiiurats al Servei d'Arqueologia dei Deparlament de Cultura de la Generaltal de Catalunya. 



ELS BALNEA TARDOANTICS DEL SECTOR SUD- El nostre analisi se centrara en I'estudi puntual dels dos 
OCCIDENTAL DE TARRACO bainea documentats en les parcel.les 22 i 31; els quals, 

amb les dades disponibles actualment, són els que pos- 
Maria Adserias Sans* Conxita Ferrer ÁIvarez' sibiiiten portar a terme una caracterització rnés definida, 
Montsent Garcia Noguera' Pedro Otiiía Hermoso* tot I que preliminar, del comporiament d'aquests espais 

durant la tardoantiguitat. 

Les darreres inte~encions arqueologiques realitzades 
a ia pari beixa de la ciutat de Terragona, concretament 
a I'area coneguda com PERI-2 (Jeume I- Tabacalera)' 
han permes documentar una imporiant concentració 
ocupacional que abraca des del periode tardorepublica 
fins la tardoentiguitat2 
Les excavacions arqueologiques realitzades han posat al 
descobert la riquesa hidrica de la zona representada 
perla presencia, al llarg de tota l'ocupació d'epoca 
romana, de pous i canalitzacions d'una certa entitat (Adse- 
rias/León 1993); (Adserias et aiii 1994); (CODEX 1999); 
(CODM 19971, d'unafont monumental que canalitza una 
surgencia natural d'aigua (PociñaiRemola 20011, aixi com 
per una densitat de conjunts termals de caire pnvat corres- 
ponents a dierents moments. Als ja documentats per Mn. 
Serra Vilaró a I'area de la necropolis peleocristiana (Serra 
1928: 1929; 1930; 1935); (CODEX 1994) hem d'afegirel 
conjunt documentat als terrenys del Parc Central 
(López 1997; 2000) i els docurnentats a I'area estricta- 
ment coneguda com PERI-2 jrabacalera - Jaume l) de la 
qual coneixem, fins a la data, eis banys de la percel4a 12 
(RemolaNilaseca 1999), de les parcel.les 19-20 (CODM, 
1999). de la parcel.la 22, de la parceI4a 30, de la parcel4a 
31 (Adserias/Pociña/Remola 2000) i els dos petits con- 
junts recentment descoberts al vial Vidal i Barraquer3. 

ELS BALNEA DE LA PARCEL.LA 31 

El conjunt termal de la parcel4a 31 del PERl2, es posa 
al descobert I'any 1999, en el decurs d'una intervenció 
arqueologica d'urgencias, en un sector densament ocu- 
pat ja des del final del periode tardorepublica. Sobre les 
restes d'equipaments altimperals dels segle I corres- 
ponents a la infrastructura portuaria d'emmagetzematge 
de la ciutat (Pociña/Remola 2001, 90) i de construc- 
cions domestiques superposades a aquests i erticuia- 
des entorn una xarxa viaria ben definida, en els segles 
IV/V6. en els sectors central i meridional de la parcel4a 
31 es va produir una nova ocupació, amb finalitets 
domestiques'. Com a evidencia d'aquesta transforma- 
ció estructural, s'ha constatat la construcció d'una 
domus suburbana, de a qual els espais millor docu- 
mentats corresponen a un recinte funerari 
(Garcia/Remola 2000, 169-1 70); (GarciaiRemola 2000, 
176-1 78) i un sector on se situaven uns bainea, objecte 
del present estudi. 
Aquests, emplacats en I'extrem nord-occidental de la 
parcel.le, es definiren parcialmente i configuren una planta 
irregular, aproximadament rectangular amb una super- 
ficie d'aproximadarnent 104 m2. El conjunt presenta una 
orientació generai en sentit nord-sud. En el seu interior, 
els espais calefactats ípraefurnium, caidariurn i tepida- 

' Codex - Arqueologla i Patiimoni 

1 .- El PERi 2 ijaurne 1 -Tabacaieial de Tarragona es tioba en el sector sud-accidental de la autat, piop del poii i de la desembocadura 

del r u  Francoli. 

2.1 Pera una relació actualitzada de les dades existents tins e 2000, vegeu: AdseriaslPociñalRemoia 2000; GarcialRemola 2000; Re- 

mol&Nilaseca 2000; Pociña/Remola 2001 

3.- ES tracta d'una encavacid en curs. duta a terme per CODEX - Arqueologia i Patrlrnoni. Agiaim es  nfoimacans que sobre aquests con- 

iunts que ens han proporcanat e s  directors de l'excavacio J. A. Rernola i J Gil de Montes. 

4.- La parcel-ia 22 del PERl 2 ocupa la practica totalitat de iilia deimitada pels cariers Pere Marteii, Smith, Vida1 I Bairaquei i Feilp Pe- 

dieii. La paicella 31 esta situada a la pan central de l'ecpai deilmitat pels cariers tivissa Pers Maileli. Smith i pei les edificacions del 

costat oast del carrer Jaume l. 

5.- Realitrada per Codex- Arqueologia i Patimoni entre els vnys 1999 i 2000. drigida pei C. A Pociña I M. Garcia 1 coordinada per J. A. Re- 

mo1a. 

6.- Es tracta d'una datacib rnerarnent preliminar a manca de l'analisi definitiva deis rnateiials localitzals en el decuis de ia intervencih rea- 

litzada, eis quals, actualrnent es tioben en piocés d'esludi. 

7.- Esdevé espacialmeni significativa l'ocupació d'alguns d'aquests vials amb finalitats de caractei resdencai, la que evidencia una nova 

iealitat de l'oidie politic de Taimco durant el peiiode tardoantc que es rnanilecla en una pbrdua progressiva de poder i en la desaparició 

de les blits urbenes que tins aleshores constitu,e!' els grups dingents de la ciutat (Fuentes 2000. 138). 

8. -  En la part occ8dental continuaven más enila de l'aiea excavada en extenció. per sota de i'actua niveil de circuiacio del carrer Pere 

Maneil. mentre que en la pait sud-oriental es trobaven aiectats pet la presencia del iossat del Baluaid de la Reina Arnalia (1821-1823). 



Figura 1. Situacid dels balnea tardoantics del sector sud-occidental de Tarraco. 

riurn) ocupen el sector occidental, mentre que I'area 
freda (constituida per un espai únic interpretat com un 
apodyteriurn-frigidariurn) se situa en la part oriental 
del recintee. Tots els murs que configuren aquest con- 
junt estan construits arnb la tecnica de l'opus cae- 
rnenticiurn amb reforcos de carreus. 
Es tracta d'uns balnea, els quals morfoiogicarnent. defi- 
neixen un bloc compacte, amb un itinerari únic de tipus 
circular o angular (Bouet 2000, 41-42), als quals s'ac- 
cediria des del sector situat immediatament al nord del 
conjunt. Carquitectura i l'organització deis espais que 

els configuren es realitza a partir d'un ambit que ha estat 
interpretat corn una estanca amb una doble funciona- 
litat com a apodyferiurn-frigidarium. L'estanca, conser- 
vada parcialment, presenta una planta rectangular i 
correspon al de majors dimensions del recinte, amb una 
superficie entorn els 50 rn2. L'utilitzaria mixta del seu 
espai ha estat identificada a partir dels elements que 
ocupen les seves Arees perimetrais. En els sectors sep- 
tentrional i oriental se situa una canalització amb una 
motfologia de "L" invertida, de 4'50 m de llargana minirna 
(en la primera de les arees esmentades) i una rnaxima 

S.- La dsposic6 des espais que defineixen ia nostia construcció esdevé una constatació sobre el teireny d'una normativa que enistia en 

e periade roma entorn I'aiquitecluia termal, que es iernunta al comencament de I'bpoca aitimperiai. En aquest context. en bastir un re- 

cnte d'aquestes caracteristiques. Vitiuvj aconselia que aquest se situ'i en: " [ l e i  silio más cálido, esta es, opuesto al norte y al aqullon: y 

los bafios cdlidos y tibios tomarán iur del ocodente ibeinai. Pero si el sitio no io peimitiere, se tomará á lo menos de mediodia, siendo el 

tlempo propio para bañarse desde medio dia hasta la noche 1 .1 '  (De aich. X. 1) :  (Oro 1996. 62). 
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Figura 2. Planta esquematica dels balnea de la parcel-la 31 

de 6 m (en la segonaj, una arnplada que oscil.la entre 
els 0'50 m/OS40 m i una fondaria d'aproximadarnent 
0'20rn. Cinterior presentava les restes rnolt rnalrneses 
d'un revestirnent. El seu ernplacarnent marginal'" les 
Seves caracteristiques constructives i el sedirnent orga- 
nic que el farcia suggereixen, arnb les reserves oportu- 
nes (donada la parcialitat de les dades disponibles entorn 
a aquesta estructura) la possibilitat que es tracti del sec- 

58 tor inferior d'unes latrines. 

L'angle sud-or~ental de I'apodyferium-ingdarium estava 
ocupat per una piscina fngidaria quadranguiar 6'1 '80 m 
de costat (en I'interiorj arnb la qual apareixen associats 
tres esglaons que possibilitaven la circulació entre aquesta 
i la resta de la superficie del fng,darium". Interionent, els 
laterels i la solera estaven revestits d'opus signinum, rea- 
litzat arnb arids cerarnics de rninúscues dirnensions. En 
I'angle d'unió entre el fons, els laterals i els esglaons exis- 
tia una rnotllura, de secció aproxirnadarnent quadran- 
gular, que segellava le unió dels laterals i el pavirnent. 
Un altre dels elernents existents dins le piscina frigidafia, 
correspon a un forat de desguas, on se situara una con- 
ducció que va ésser espoliada posteriorrnent. 

El pavirnent de l'apodyleriurn-frigidariurn s'estructurava 
en dues arees clararnent diferenciades: en la rnajor part 
de I'estanca aquest corresponia a una superficie d'o- 
pus signinum, rnentre que en els sectors circurndants 
a la piscina aquesta es realitza arnb lateres coctiies (bes- 
sales i bipedaie~)'~. 
Sota el pavirnent, en el centre d'aquest espai, existia una 
canaització nord-sud, que tenia el seu origen en res- 
tanca ernplacada irnrnediatarnent al nord de I'apodyfe- 
rium-frigidarium I que possibiiitava i'evacuació hidrica d'a- 
quest arnbit. La conducció tenia una secció de cubeta i 
presentava una arnplada interior de 0'30 rn10'15 m. Es 
tractava d'una conducció d'opus caement~cium revestit 
arnb rnorter hidrófug arnb una coberta de cuneati i de 
bessales. En la part meridional existia un aviador 
coberi per una placa de rnarbre blanc decorada arnb un 
hexagon arnb els laterais concaus dins el qual es desen- 
volupa un flor arnb botó central i 6 petals lanceolats (buits, 
arnb I'objectiu de facilitar el pas de les aigues j que 
finalitzen en la unió dels laterals de I'hexag~n'~. 
Des d'aproxirnadarnent el centre del lateral occidental 
de I'apodylefium-fn'gidariurn s'obriria una porta que pos- 

10.- El quai tamb6 s'ha observat en es  segones termes de ia dariera fase (mitian segle IV) de a vil18 de Centcelles (Constanti, rarragonlis) 

(HauschitdiAibeiter 1993.35-361 i eii els balnea dambstics del Canei Bisbe Cacadoi de eaicebna (scgles NV) (Ma~ÍnlMirbiRw,lia 2000,253). 

11.- Un d'ells se sltua a I'enterioide iapisona i correspon a una estructura #opus caemsntlc~m (de 0'30 m d'arnpiada), amb el lateral sep- 

tentrionai revestit d'opus signioum i la seva superficie falrada ainb crusiae de Pedia de Santa Tecla I de Pedia d'Alcauer. Es alties dos 

esglaons. empiacats en Vinteiioi de la piscina, preseriten la mateixa amplada i estan revestts en la seva totaiitat d'opvs signinvm. 

12.- A difeibncia del nostie cas. en a major pan dels ieclntes termals de la Península lbeiica, aquests S'utililzaien com en a realitració d'al- 

guns eiements @lae, area .)deis espais caiefactats (Feinandezl Mor~lloIZaizaiejos 1999. 295-3001 i no en eis fr!gidaria. Aquest fet as cans- 

tata en recintec com: les termes obliques de Twragona on s'utilitraren com a supon del paviment de circulació del ca!danuni IDiaziGar- 

cial, Macias 2000, 116) o en la villa de Cal~lipolis (Vila-Seca, Tarragones). on s'ernpraren en la real~tzacib de es pilae que constituien part 

de !a suspensuia d'un caldanum adscrit a ia darrera fase terma1 de la villa (segle VI) (Maclas 2000, 214). 

13.- Una altia peca d'ideniica tuncionalitat. tal i que de cionologa difeient s'ha localitzat a la vi## del Moro (Tonedernbarra. Tariagonlis) 

(LóperlPiñoi 1998, 41). 







a I'tiabitacio rectangular amb integracio d'una coberta 
heniisferica a la pan de I'alveus. 
En el costat oesl es documenta un acces a una estanca 
rectangular de grans dimensions que ha estat inter- 
pretada com a apodyteriiim-frigidari~im' . Es tracta de 
['estanca mes gran de tot el conjunt termal i ocupa tot 
el cos central del mateix. De planta rectangular mesura 
3 m d'aniplada i 8.30 m de Ilargada. Presenta un potent 
paviment d'opiis signiniim amb una preparació de 
codols. Pel seu costat est limita amb els murs oest 
del caldarium. del tepidarriim i d'una petita estanca freda 
situada al nord d'aquest ultim. Pel seu costat oest esta 
tancada per iin mur amb banqueta que la separa d'una 
lhabitacio calefactada i d'un segon praefurniurn asso- 
cial a aquesta ultima. Els costats nord i sud estan 
limitats per murs fets de pedres irregulars lligades amb 
fang. El niur sud sembia presentar un acces des de I'ex- 
terior El mur nord es traba molt malmes i nomes se n'ha 
coiiservat un petit tram. En un moment indeterminat 
aqiiesta estanca es objecte de diverses modificacions. 
Es compariimenta I'espai mitjancant un mur que deli- 
mita, al nord. una habitacio de 3 m per 2.40 m. En 
aquesta habitacio es documenta un retall quadrangu- 
lar en el paviment d'opus signiniim, just al costat del 
mur est. Aquest retall sembla evidenciar i'espoii d'al- 
gun eiement noble (placat de marbre, mosaic. etc.). fet 
que podria indicar I'existencia d'un labrum. Possible- 
ment coetania a aquesta compariimentació es la cons- 
triicció. en el costat sud-oest. d'una escala d'acces a 
I'tiabitac~o calefactada d'aquest costat". Adossat a 
aquesta escala trobem un petit banc. 
L'escala esmentada permetria I'acces a una estanca 
calenta. Es tracta d'una hab~tació de 2.20 m per 2.8 m 
de la qual s'ha conservat pari de I'hypocaustum. Les 
pilae, disposades sobre un paviment d'opus signinum 
amb preparacio de codols. estan fetes reaprofitant cune- 
ati. S'lhan conservat evidencies de 14 pilae. La sepa- 
racio entre elles ens indica, igual que passa amb el tepi- 

Figura 5. V~:,l,i ((iiiii?r;il ;i<,i,. I ; , ~ , , . , S  di. 1.i l,,irr t , l  , 1 > '  

darium. que la suspensura s'aguantaria sobre bipe- 
dales". En el mur nord trobem I'acces al praefurnium. 
que estaria situat al sector nord-oest del conjunt ter- 
mal. Just al costat oest del praefurnium trobem un alveus 
de les mateixes caracteristiques que els documentats 
en el caldarnim i en el tepidarilim. Pel que fa a la fun- 
cionalitat d'aquesta estanca calenta. la interpretacio 
mes facil sembla la d'un caldarium. Ens trobaríem. 
doncs. amb un conjunt termal amb doble caldarium. 
pero sense que es dupliqui cap altra estanca. Nomes 
la gran sala interpretada com a apodyterium-frigidarium 
podria servir per ambdos caldaria. Ara be. si compa- 61 

rem I'esquema d'aquests banys amb el de les termes 
de Campo Valdes. a Gijon , trobem una distribucio forca 
similar. amb una estanca calenta. interpretada com a 
sudatio. situada a l'altre costat de la sala que serveix 
d'eix a tot el conjunt i oposada a la resta de sales que 
formen el recorregut dels banys (FernandezIGarcia 
2000). Tot i que la interpretació d'aquest ambit" com a 
sudatio se'ns faci forca atractiva ens planteja alguns 
dubtes la presencia de I'alveus. D'altra banda. la situa- 
cio d'aquest petit alveus adossat al praefurniurn fa que 

17.- rli r l s  ambits p r ~ v : i i i  a red i icrx  dr I'ecpai porlrin donar lloc a una doble fiinconalitat. 

18.- No e!; estraiiy I'iis d'escaes lier salvar la dllerrncln de nivel1 entre diverses estiincos d'un conlurit lnrmn Podrm citar e s  conliinl de 

S.iiiloiliil, lfludrgiicl tr)9(1. t i )  i dr Hio<:;ildo. ambdos a Oiiienss jxustu 2000. 300) 1. a Ilalin. oii es i i r i  esiliicmn ben c<ineqiit, In dorniis 

d 'Aoi tn 1 on les cscales perrnetpn passar de I'aDadyrarivm al cnldnrii,in IGeorge 1998, 38~39. 68~691 

19.- A les torrnes dr. roniiines de Gilon. trobem binrdnles fent d'cement de ciicienlacio de a susriiinsiirni. en el fepihriiim I a lo sudafin 
(Feri i , i~ ir ie~'ZarznIros. 1996, 1151. 

O 1 I qiie 'exeinplr cita1 6s e d'iinrs lermes ~,iitili<liirs. cal icnrr en compre qiií. els banys piivals poden ieptotliiir I'osqiiema funcio~ 

nal dc 10s ternies ~ i i i b i~ t i i as .  

21.- 01ir '  n ' g i i a l  iliii? cn I'exem~>ln <le (iiloii es converleix en estarica cnlidu en I'ullma fa ie  rliilililr.ir!n des banyr. 

22.- J Paya reciill les a l > r ~ r a c i o n i  <tí. P Bargeln, (Rnrqellioi 1991, 122V 281 sobre In reacio arnb el irigidiliiiim 8 la pniestia dels ainhlants 

rlr:-.lin;il.; arnb la sii<l<ir:~i:,ci en tcrnies ri i :  Puiiipeya I Hr>rciilann (Paya 2000. 184) Tanihr l. Nielsen esriienln In rsiacio de la siiilalio anih ' n ~  

uii<l~.iiiiiiini INlesri i  19'10. 1601 Dal t ra  haiida. liolieili siirklinnes eii la rnatelxa iiisl,ri.;ii:iri que I'lipotiitir: Cas de la (>arcrl.ln 22. es ;i rlir. 

icn r s ~ r t o r  d ~ l s  hniiy:; nposat a cnldariiiiii I o1 cosfnl r l r  l 'a~odyfeiiiim o del f i ig i~ i~ i i i i i r i i  , en e coiiliinl terina1 de la v . l a  <le Caniino Viplo 

il? 1:i Srpiilturas. i R;ila,ole: en el dc Toire Llauder. a Malaro: a a vi l la italana <le Srtef~iastre lGarrn;Airbas 20001 8 ;i Cnmpo Valdrs. a 

~ i j ~ i i i  (Frirnn~ide~,Garri;ia 2001) per C~I:~I nc ulgiins exciiiples 
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podem suposar que es devia arrbar a assolir i mante- 
nir una temperatura forca alta, amb la conseqüent pro- 
ducció de vapor. 
Dins del rectangle que conforma aquest conjunt terma1 
ens resten dos ambits freds de difícil interpretació, Ens 
referim als situats en I'angle nord-est del conjunt. El més 
gran dels dos, adossat al costat nord de I'aiveus del tepi- 
darium, presenta un paviment d'opus signinum i dues 
conduccions. La primera d'elles porta I'aigua de I'alveus 
del tepidarium cap a aquesta estanca i la segona, situada 
en el mur est, desguassa des d'aquest ambit cap a I'ex- 
terior. Eliminada la hipotesi d'una piscina frigidaria per 
la consistencia de dos dels mur, fets de pedres lligades 
arnb fang, podem suposar la utilització d'aquest espai 
coma zona de servei, sense descartar la possibe existen- 
cia d'unes latrines de fustaz3 en I'angle nord-est de 
I'habitació, les quals explicarien el recorregut de l'aigua 
que soriiria de I'aiveus en direccio a l'exterior. 
En e! costat oest d'aquesta habitació trobem restes 
d'uns esglaons que poriarien al petit ambit que separa 
aquesta estanca de I'apodyterium-frigidarium. Aquest 
petit ambit, de 2 m per 1,50 m, ens ha arribat molt arra- 
sat. Nornés es conserva el paviment, d'opus signi- 
num amb una preparació de codols. Creiem que pot 
tractar-se d'una zona de pas per accedir des del iepi- 
darium a la zona de servei i, possiblement, també des 
de I'apodyierium-frigidarium. 
Pel que fa al recorregut, el grau d'arrasament fa que no 
es pugui precisar amb seguretat, ja que ens falten els 
nivells de circulació de totes les estances calentes. Tot 
i arnb aixo, ia presencia d'opus signinum per sobre de 
part del mur sud, just davant del cos central interpretat 
com apodytefium-fdgidarium. ens porta a suposar I'ac- 
cés per aquest punt. Des d'aquesta sala es podria acce- 
dir indistintament al caidarium o possible sudatio del 
costat oest mitjancant unes escales, i al iepidarium a 
través d'una zona de pas documentada a nivel1 de pavi- 
ment. Des d'aqui s'accediria directament al caldarium 
i des d'aquest es tornaria al tepidarium. Tot i que no en 
tenim cap evidencia podem suposar un accés des del 
lepidarium a la petita zona de pas des de la que s'ac- 
cediria a I'habitació de servei i possiblement també es 
podria tornar a l'apodyternim-frigidarium. 
Aixi com no ha estat possible documentar el sistema 
d'abastament d'aigua a aquests banys si que hem pogut 
definir part del procks d'eliminació de les aigües resi- 
duals del conjunt. Trobem restes relacionables d'aquest 
procés en un ambit rectangular situat entre els banys i 
la resta de la domus. Aquest espai, format per a neces- 
sitat de regularitzat el terreny per la construcció de la 
domus limita arnb la facana oest dels banys. 

Provenint del petit aiveus del costat oest es documenta 
una canalització que connectava amb una conducció 
d'imbrices que resseguia I'aiveus arnb la finalitat de 
transportar I'aigua fins a una tercera conducció, 
construida amb codols de mida mitjana. que finalitzava 
en un pou negre. Aquesta darrera canalització presenta 
un recorregut de nou metres per una amplada maxima 
de 30 cms. 
El pou negre es construeix mitjancant la realització d'un 
retall al terra sent reforcat per una estructura en pedra 
de planta semicircular a I'extrem oest. El retall presenta 
una planta ovalada de 2'40 m de llargada per 1'40 m 
d'amplada i una potencia maxima de 83 cm. i'exca- 
vació d'aquest sector va permetre documentar tota una 
seqüencia de colmatació formada a partir de la depo- 
sició de diferents capes llimoses. Una vegada aquest 
retall va quedar completament colmatat, les noves apor- 
tacions residuals es van escampar par tota la zona, pro- 
vocant I'existencia d'una area poc higienica. 
Un segon pou es va documentar en aquest mateix 
espai. En aquesta ocasió no va ser possible docu- 
mentar-lo en la seva totaIitatz4, pero podem indicar que 
es tracta d'una estructura que es construeix mitjancant 
un retall practicat al terra, utilitzant com a lírnit una paret 
d'opus caemeticium d'un edifici de caracter poriuari 
anterior i reforcant les parets interiors arnb pedres de 
mida mitjana, la qual cosa permetria la filtració dels resi- 
dus líquids. El retal presenta una llargada d'1'20 m, una 
amplada de 0'70 m i una potencia de 0'85 m. En 
aquesta ocasió no tenim cap conducció conservada 
relacionable arnb aquesta estructura pero la ubicació 
tan propera ais banys ens fa considerar que igual- 
ment que ['anterior, s e ~ i a  pera I'eliminació de residus 
procedents d'aquests. 
La resta de conduccions de desguas que hem docu- 
mentat aboquen directament a l'exterior, sense que 
s'hagi conservat cap tipus de canalització que recon- 
duis I'aigua a aigun tipus de clavegueram o pou negre. 
Es tracta del desguas de I'aiveus del caldarium, fet arnb 
ceramica, que desguassa directament a l'exterior del 
sector sud i del desguas de I'habitació de servei on s'ha 
suposat la presencia d'unes possibles latrines. En aquest 
cas a conducció s'acaba, perla seva part exterior, en 
un carreu perforat i desemboca directament a I'exterior 
del sector est del conjunt. Tarnbé desemboca en aquest 
sector, tot i que una mica més al sud, un altre desguas, 
en aquest cas fet arnb imbrices, situat en la patita 
pari que resta del mur de tancament del praefurnium 
est. 
En tots els ambits es documenten diferents refraccions 
i repavimentacions de cal$, quedant d'aquesta manera 

23.- Agraim al D i  J. Ruiz de AiDulo la Seva amable col~laboraci4 en la discussi6 sobre la funoonalitat d'aquestes estances 

24.- Aquest pou es va documentar lust al límit de solar 
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inservibles els paviments hidraulics. Cal suposar, dones, 
que les termes foren inutilitzades com a tals en un 
moment indeterminat, donant un nou ús a les diferents 
estances que formaven el conjunt termal. 
La colmatació definitiva dels pous presenta una estra- 
tigrafia formada basicament per estrats de textura lli- 
mosa, fet que demostra un abandó progressiu per man- 
canca de manteniment. Els materiais recuperats en 
aquestes estr~ctures~~ ens ofereixen una cronologie que 
ens introdueix en ple segle VI1 dC, consttuint per si 
mateixos un dels contextos mes tardans documentats 
a la ciutat de Tarraco. 

Pel que fa a la situació dins I'entramat urba de Tarraco, 
els dos conjunts es troben en espais que en epoca altim- 
perial havien estat d'ús públic. En el cas dels banys de 
la parcel.la 31 es troben sobre un antic vial i en el cas 
dels de la parcel.la 22 ocupen I'espai on anteriorment 
hi havia instal.lacions portuaries. 
Els conjunts estudiats posen de manifest I'existencia 
entre els segles V i VI1 dC, en el sector sud-occidental 
de la ciutat, d'una forta densitat de banys privats asso- 
ciats a viilae suburbanes. Aquest fet podria relacionar- 
se amb la influencia del pensament cristia, rnés pudo- 
rós, que abocaria en una preferencia per una higiene 
mes privada. Aixi, els banys queden reservats a la fami- 
lia i als amics (Fuentes 2000, 136). 
Aquesta concentració de bainea en una mateixa zona 
comporta fenir a l'abast els suficients recursos liídrics 
amb la seva corresponent xarxa de subministrament. 
En aquest sentit ja hem avancat que es tracta d'un sec- 
tor de la ciutat ric en aqüifers, com s'ha demostrat en 
I'excavació de la surgencia natural que va comportar la 
construcció de le font monumental de la parcel.la 30 
o amb la que es va afectar en el rebaix de la parcel4a 
14 del mateix PERI 2. Es relacionen amb aquestes vetes 
d'aigua una gran quantitat de pous distribuits perla 
zona, aixi com una important conducció de la qual es 

va excavar una petita part a les parcei-les 79-20. 
Aquesta aigua prove de a conca hidrografica del Fran- 
coli, a diferencia de I'aigua del llac subterrani docu- 
mentat al centre de la ciutat que prove de la conca 
hidrografica del riu Gaia. 
La presencia d'aquestes domus en aquest sector a par- 
tir del segle V dC indica una important transformació en 
I'ocupació d'un espai destinat majoritariament fins ales- 
hores per usos de caire públic. La construcció de 
residencies amb banys privats indiquen que aquest 
espei passa a ser utilitzat d'una manera privada per per- 
sonatges de cert nivel! social. constatant una eviden- 
cia sobre el terreny de la perdua del poder poiític (Fuen- 
tes 2000, 138). 
Les intervencions arqueológiques realitzades a la ciutat 
de Tarraco fora d'aquesta zona no han permes docu- 
mentar, fins ara, edificis semblants d'epoca tardoantiga. 
Els banys d'epoca tardana mes propers als que pre- 
sentem en aquest treball es troben als terrenys de Parc 
Central, on es va localitzar un conjunt datat a mitjans de 
segle IV (López 1997); (López 2000) i. possiblement, a 
la vil.la excavada per Mn Sena Vilaró en ds terrenys ocu- 
pats per la necrópolis palwcnstiana on les darreres inves- 
tigacions semblen indicar cronologies posteriors a inicis 
del segle IV dC par algunes reformes en dos ambits pro- 
bablement associats als conjunts tennals (CODM, 1994). 
Fora de Tarraco trobem banys de cronologia semblant 
a vil.les com Centcelles, e Constanti (Remola 1998, 51); 
(HauschildJArbeiter 1993); (Piñol 1993, 84-100). i a la 
vil.la de Cal-lipolis, a Vila-seca, destacant que aquesta 
darrera vil-la es la única que presenta una reforma datada 
al segle VI (Macias 2000, 214-215). 
Carea del PERI-2 de Tarragona es troba encara en pro- 
ces d'excavació i estudi i, per tant, no es descartable 
la troballa de noves restes que complementin la infor- 
mació de la que disposem fins a la data. D'altra banda, 
també estan, encara, en fase d'estudi les domus asso- 
ciades als dos conjunts presentats en aquest treball per 
la qual cosa esperem mes endavant poder ampliar els 
coneixements d'aquesta part de la ciutat en epoca tar- 
doantiga. 
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