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LA TARRAGONA DE FRUCTUÓS: UNA VISIÓ RETROSPECTIVA

Josep Maria MACIAS SOLÉ

1. PRESENTACIÓ

L’episcopat de Fructuós a Tàrraco entorn mitjan segle III devia desenvolupar-
se en un context de profunda transformació dels paràmetres socials, econòmics
i ideològics que havien regit la societat romana durant l’alt imperi. Avui sabem
que els processos desenvolupats a partir de finals del s. II generaren una nova
jerarquia de valors i possibilitats que condicionaven totes les realitats urbanes
hispàniques i, evidentment, Tàrraco no fou una excepció sinó més aviat havia
de ser un dels casos paradigmàtics en aquesta època canviant. La capitalitat de
la prouincia Hispania Citerior, la proximitat marítima amb Roma i el paper des-
envolupat en l’adopció i extensió del culte imperial a les províncies occiden-
tals farien d’aquesta gran ciutat portuària un espai idoni on calibrar les tensions
entre les espiritualitats en pugna. Aquesta època és concebuda com el moment
en què el cristianisme s’estengué en les classes altes de la societat romana
essent, un prova molt significativa, el cultisme d’escriptors cristians com
Tertulià de Cartago, Clement i Orígenes d’Alexandria. Els textos conservats
reflecteixen les relacions conflictives entre el cristianisme i paganisme i, com
ha il·lustrat E. R. Dodds (1975), es tractava d’una societat en estat d’ansietat que
sovint culpabilitzà al cristianisme de les seves frustracions i pors. En aquest
context les persecucions han de considerar-se, a nivell ideològic, els darrers
actes de resistència d’un món en autodissolució. 

Les fonts històriques, l’arqueologia, l’epigrafia o la numismàtica permeten intuir
les característiques socials i econòmiques que determinen la vitalitat de
Tàrraco. Així ens podem imaginar que Fructuós, Auguri i Eulogi van viure en
una ciutat que patia una profunda crisi i un canvi de valors i costums. No fou
un fenomen restringit a la implantació d’una nova fe, sinó que es manifestà en
l’adopció de nous hàbits urbans determinats per un benestar municipal min-
vant. Els habitants de la Tàrraco del segle III coneixien i convivien amb les res-
tes monumentals i esplendoroses del seu passat, però al mateix temps es tro-
baven immersos en un procés regressiu que avui es manifesta arqueològica-
ment en la desaparició de determinades activitats de caire productiu, lúdic o
residencial i que, de ben segur, no permeteren imaginar als tarraconenses d’a-
leshores que en el futur igualarien glòries passades. La societat romana, i la
tarraconense en particular, mai més tornà a ser igual. Ni des del punt de vista
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ideològic o espiritual, ni des del seu nivell de benestar social ni urbanístic. Van
canviar els paràmetres de l’expressivitat pública i, en relació a la propagació
del cristianisme, es va trencar la comunió ideològica entre l’Estat i la societat
que el sustentava.

Aquest document esdevé, mitjançant la reconstrucció arqueològica d’una reali-
tat urbana, un assaig de l’entorn social dels fets martirials que han generat
aquesta publicació. No pretén definir una proposta ferma donat que les dades
arqueològiques no són tan generoses com en d’altres períodes. Tot i això, la
confluència dels coneixements arqueològics i historiogràfics possibilita establir
que el segle III fou un temps de transició, de ruptura i de canvi de cicle. Fins
a quin punt aquesta realitat, ben estudiada per la fascinació que ha generat el
transfons de l’Antiguitat Tardana en la historiografia clàssica, pot concretar-se
en la ciutat de Tàrraco? L’absència de fonts històriques fa de la passio fructuo-
si un testimoni excepcional perquè posiciona la ciutat i l’ecclesia tarraconensis
en la història del cristianisme primitiu.

És la única referència històrica certa que ens demostra la presència del cristia-
nisme a Tàrraco durant el segle III, mentre que, actualment, l’arqueologia no
està en disposició d’aportar vestigis que demostrin l’acceptació d’aquesta nova
fe. Això no obeeix a una deficiència metodològica ni a l’escassetat del jaciment
—Tarraco—, sinó al context cultural eclèctic i sincrètic dels primers segles del
cristianisme a Hispània. Només el món funerari aporta, indirectament, elements
que denoten aquesta transformació.

2. LA PASSIO FRUCTUOSI COM A FONT ARQUEOLÒGICA

Les actes del judici i condemna del bisbe Fructuós i dels seus dos diaques
Auguri i Eulogi esdevenen un text litúrgic amb una clara vocació testimonial
que, mitjançant una narració sintètica, ens reflecteix un episodi històric de caire
martirial que situa els fets en l’espai, en el temps i detalla allò que és més relle-
vant per al seu autor: la captura, l’empresonament, el judici, la sentència i l’a-
plicació d’una sentència. És obvi que aquesta funció fa de la passio fructuosi
una minsa font d’informació arqueològica.1

El text, o la crònica, ens indica a partir del testimoni d’un personatge anònim
que per alguns fou proper als fets i que podria ser un militar, que aquest epi-
sodi es va desenvolupar en diferents indrets de Tàrraco. El bisbes i els seus dia-
ques foren detinguts a l’interior d’una domus i, abans de ser jutjats, foren recla-
mats per l’emperador i tancats en un carcer on passaren «sis dies de reflexió»
rebent visites de la comunitat cristiana. Fins i tot, hi batejaren a Rogacià (cate-

1 Continua essent fonamental per entendre aquest text l’anàlisi de FRANCHI DEI CAVALIERI 1935 (trad. del 1959)
i, per englobar aquests fets en l’evolució del cristianisme a Tàrraco, vegeu Muñoz 2002.
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cumen?) i celebraren un acte litúrgic imprecís. Interrogats i jutjats pel praeses
Aemilianus foren traslladats a l’amfiteatre.

Dels escenaris de l’episodi martirial només tenim constància arqueològica
ferma de l’amfiteatre on, posteriorment, s’aixecà una basílica tot rememorant
l’indret de la damnatio ad vivicomburium (Ted’a 1990). L’amfiteatre era l’espai
propi de la pena aplicada,2 però al mateix temps tenia una forta càrrega sim-
bòlica pel fet que es tractava d’un àmbit lúdic i cerimonial lligat a la pràctica
del culte imperial. La construcció de l’edifici havia estat sufragada per un fla-
men provincial i, tal com s’ha documentat en diferents ciutats de l’imperi, nom-
brosos ludi estaven finançats per l’evergetisme pagà. Així doncs, a Tàrraco la
damnatio fou el resultat de l’exercici de l’autoritat imperial, personificada en el
seu governador, i l’escenari escollit era el fruit del mecenatge o l’activitat ever-
gètica d’un alt càrrec sacerdotal, tal com havia succeït anteriorment en l’amfi-
teatre de Mediolanum Santonum (Tranoy 2004). Aquestes dades refermen el
conflicte polític que representa el caràcter exclusivista i extraterritorial de l’es-
glésia cristiana. Amb la seva negació a practicar les cerimònies pròpies del culte
imperial s’enfrontaven amb el poder de l’emperador, qui envià els seus bene-
ficiaris per materialitzar l’arrest.
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Figura 1: Plànol de la Tàrraco romana a finals del segle II dC
(Macias et al. 2007, fig. 19).

2 Tal com havia succeït amb els martiris de Sant Policarp a Esmirna (c. 155) o dels màrtirs de Lió (177) (vegeu
Eusebi de Cesarea, Hist. Eccl.)

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 219



Desconeixem si la domus on foren detinguts els dirigents de l’església tarraco-
nense es trobava en posició intramurs o extramurs; i si es tractava d’una resi-
dència privada o bé era un habitatge que pertanyia al col·lectiu cristià i que, de
forma discreta, havia estat convenientment adaptat per a les trobades de la
comunitat. Quant a la presó, el carcer, el desconeixement és el mateix, però
les dades arqueològiques i textuals permeten establir una sèrie d’interrogants
que, en el nostre cas, impedeixen atribuir amb certesa l’emplaçament urbà on
estigueren retinguts els màrtirs. 

La Passio Perpetuae et Felicitatis (Cartago any 203) estableix el trasllat de la
màrtir des d’un espai indefinit, que no té caràcter militar, a un carcerem cas-
trensem (7, 9). En el cas de Tarragona no s’especifica el caràcter de la presó i
la participació de beneficiarii en aquests fets no implica, necessàriament, que
els màrtirs fossin custodiats en un espai estrictament militar. La responsabilitat
de la tasca i el fet de trobar-se a Tàrraco devia comportar la participació d’a-
quests officia provincials, però ells podien haver custodiat els presos igualment
en un carcem publicus (vegeu Pavón 2003; Perea 2003, 149). Són qüestions ara
per ara difícils de resoldre amb les dades arqueològiques o epigràfiques dispo-
nibles. Per exemple, un epígraf de Lió recull l’existència d’un clavicularius car-
ceris publici (CIL XIII, 1780) i, amb els escassos indicis que es conserven, no
sempre està clar si els responsables de les claus pertanyien a l’estament militar
(Perea 2003, 150).

Tot això no permet establir el posicionament urbà del carcer i es plantegen
dues alternatives atesa la duplicitat de Tàrraco: colònia i capital provincial. La
primera fora un espai propi dels officia del governador que, conseqüentment,
devia integrar-se en l’àrea del Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris
(CPHC). Una segona opció seria imaginar l’existència d’un carcer publicus vigi-
lat ocasional o permanentment per militars i que, hipotèticament, devia d’em-
plaçar-se entorn el forum coloniae. Ens sorprèn de la redacció de la passio les
facilitats d’accés de la comunitat cristiana al carcer. No és un fet anòmal doncs
la fraternitas procurava suport als seus correligionaris empresonats (Pavón
2003b, 243); però l’assistència a Fructuós, Auguri i Eulogi es fa estranya en el
context urbanístic i jurídic del CPHC, on totes les evidències conegudes assen-
yalen aquest recinte con un espai restringit als tarraconenses i només accessi-
ble en cerimònies específiques.3

Coneixem paral·lels mediterranis que, sense constituir un argumentari sòlid,
han de tenir-se en compte. Són escasses evidències arqueològiques que asse-
nyalen l’entorn o part dels fora coloniae com l’indret habitual per la ubicació

3 La seu del Concili Provincial de Tàrraco era un gran complex urbanístic intramurs de 8 ha d’extensió i inte-
grat per dues grans places —una de representació cívica i l’altra de culte religiós— separades de la ciutat
per un circ en posició intramurs que, transversalment, arribava fins als dos costats de la muralla impedint
l’accés des de la ciutat pròpiament residencial. Sobre la funció i l’urbanisme de la seu conciliar vegeu
TED’A 1989; J. RUIZ DE ARBULO 1999 i 2007; I. Fiz – J. M. MACIAS 2007.
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d’una presó (Pavón 2003b, 135-168). Així la tradició i l’arqueologia mostren l’à-
rea del fòrum de Valentia com l’indret on s’empresonà Sant Vicenç
(Ribera/Rosselló 2000); en el fòrum de Thamugadi s’hi trobà una inscripció
referent a la presó (CIL VIII, 17897); en el fòrum de Pompeia s’han trobat unes
estances que s’han associat a un carcer i, finalment, circumstàncies versem-
blants es produeixen entorn l’àgora de Smyrna. La ciutat de Cartago esdevé de
gran interès per tractar-se d’una altra capital provincial i per la nombrosa infor-
mació que han aportat les passions martirials. Les abundants referències con-
servades apunten l’existència d’una presó (proconsular segons P. Pavón) dalt
del turó de Byrsa,4 just l’indret on es desenvolupà el fòrum de la segona mei-
tat del s. II dC i on destaquen la seva biblioteca i basílica jurídica (Gros 1992;
2002, 258 i 372). En aquest cas trobaríem una presó governamental associada
al fòrum de la ciutat romana i clarament diferenciada d’una presó militar.

Per tot això l’emplaçament de la presó tarraconense queda obert. Tot i que la
contextualització històrica i arqueològica efectuada apunta, amb reserves, l’en-
torn del forum coloniae com l’àrea més propícia, el desconeixement absolut
sobre la societat de l’any 259 i la influència social dels cristians d’aquella època,
fan prevaldre la prudència sobre aquesta qüestió puntual. No es pot categorit-
zar amb esquemes rígids, potser més propis dels dos segles precedents, i cal
preveure moltes variables, pròpies d’una època de canvi, que impedeixen pro-
nunciar-se, fermament, per una de les dues opcions.

Finalment no podem oblidar, tot i que no sabem si fou conseqüència d’una tra-
dició oral —com ara el cas de Sant Vicenç a València— o bé d’una simple
casualitat, l’existència de l’església medieval de Sant Fructuós a uns 90 m de
distància del fòrum de la colònia. Serra Vilaró establí (1936), anys abans de la
descoberta de la basílica de l’amfiteatre i de la publicació dels gravats d’Anton
Van den Wyngaerde, una relació de continuïtat entre l’església de Sant Fructuós
esmentada a l’Oracional de Verona i el centre de culte medieval amb la matei-
xa advocació.5 L’autor interpretava dita continuïtat afirmant que el judici als
màrtirs es produí en l’àmbit que avui es coneix com l’Aedes Augusti de la basí-
lica del fòrum. L’estat actual de la investigació desestima aquests supòsits i, pos-
siblement, el judici devia efectuar-se en un recinte més propi de l’administra-
ció imperial que no pas de la colonial.

Sobre aquest judici Prudenci esmenta que fou «... accitus quia praesidis repen-
te / iussu uenerat ad forum sacerdos / leuuitis comitantibus duobus»

4 Una de les referències més concretes es troba en la Passio Sanctorum Montani et Lucii (4, 2) que ens diu
«ad summum ascendebamus locum poenarum, quasi ascenderemus in coelum.» A més, aquest document
també diferencia clarament entre una presó i un locus custodiarum associat al Pretori.

5 Aquesta església és descrita en l’obra de Lluís Pons d’Icart i situada en un gravat d’Anton Van den
Wyngaerde. Ambdós documents del segle XVI. Es tractà d’un edifici rellevant que no s’han conservat fins
a l’època contemporània, i que capitalitzà diversos referents toponímics de l’entorn: «muralla vulgartment
dita de sent fructuós», «muro veteris Sti Fructuosi» o bé «camí de Sant Fructuós». Sembla ser que cap el segle
XVI l’església estava semiderruïda i que s’instal·là la comunitat dels Pares Caputxins fins a la Guerra dels
Segadors.
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(Peristephanon, VI, 13-15). El locatiu ad forum s’ha d’entendre en aquesta obra
com un vocable genèric habitual en el segle IV i que remet a tota plaça urba-
na, sense fer distinció de la seva funcionalitat. Per exemple, a l’entorn de la
plaça de representació del Concilium Provinciae, s’han recuperat inscripcions
d’època alt imperial que concerneixen al Concili —RIT 349 i 253/353— i que
fan referència expressa a estàtues erigides in foro (Alföldy 2004, 163). Això no
treu que, des d’un punt de vista jurídic i com ha hipotetitzat Ruiz de Arbulo
(2007), en aquesta època la denominació de CPHC pogués haver estat substi-
tuïda, complementada o sectoritzada pel referent de praetorium consular. Tal
com recull l’epígraf CIL II,04076/RIT 34, datat a cavall dels segles II-III i que
també ens il·lustra un creixent context de militarització de la gestió administra-
tiva i política de la Hispania Citerior. Així doncs la única referència existent a
l’indret del judici és extemporània i, en funció de l’obra en què s’inclou, ha
d’entendres com un recurs propi d’una creació poètica.
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Figura 2: Àrea suburbana de la ciutat en què s’enterraren les restes dels màr-
tirs (en base a López 2006, fig. 270 i Macias et al. 2007, làm. 19).
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3. LA SOCIETAT DE FRUCTUÓS, AUGURI I EULOGI

El coneixement que actualment tenim sobre el context social i urbanístic en
què es produí el martiri es mou entre la interpretació i la realitat. El marc d’a-
quest episodi de l’any 259 responia a una societat urbana que, per diferents
motius, havia sofert intensos canvis des de finals del s. II dC. Foren una sèrie
de fenòmens propis d’un context econòmicament dificultós (Chic 2004) i que
tenen, a nivell històric, un punt de partença unànimement acceptat. Després de
la mort de l’emperador Còmmode s’inicià una època de trencament on la situa-
ció política i econòmica conduí a un Imperi en un entorn de crisis econòmica,
debilitat militar i descohesió social. El fet històric que millor reflecteix aquesta
feblesa fou la invasió franca, ocorreguda poc després de l’episodi martirial, i
datada de forma aproximada entre els anys 260-264. La transcendència i abast
real d’aquest fet a la península és qüestionable i ha generat excessiva biblio-
grafia, però Tàrraco és la única ciutat hispana esmentada en les fonts històri-
ques referents a la incursió franca produïda durant el regnat de Galiè6 i, des
d’un punt de vista arqueològic, això és també una realitat cada cop més evi-
dent en les estratigrafies de la part baixa de la ciutat i, preferentment, entorn
la seva àrea portuària.7 Aquest fet il·lustra l’escassa solidesa de l’Imperi i, pel
que fa a la ciutat de Tàrraco, ens reflecteix una nul·la capacitat de defensa i de
cohesió o resposta ciutadana. És obvi que aquesta ràtzia és cronològicament
posterior, però és tant pròxima en el temps que ens reflecteix la situació de la
ciutat en temps de Fructuós.

Quant a la societat Tarraconense el que aporta la passio és molt reduït. La nor-
malitat amb què Fructuós es relaciona amb els personatges que hi intervenen en
els diferents episodis mostren, juntament amb les dades que proporcionen altres
passiones, la implantació del cristianisme en el món urbà. Les prohibicions de l’e-
dicte de Valerià referents a les celebracions públiques del culte o a les trobades
en cementiris en donen fe d’aquesta acceptació social i, l’Imperi, coneixedor dels
escassos resultats finals de la persecució de Deci, optà per la promulgació d’or-
dres imperials directament adreçades als governadors provincials per tal d’afec-
tar a la totalitat de fraternitas. Malgrat aquests intents, la passio fructuosi és una
prova més que aquesta persecució no s’adreçà a la població sinó als seus diri-
gents. La fermesa de la sentència mostra com el governador compleix les pres-
cripcions imperials en la mateixa capital de la Hispania Citerior, però la permis-
sibilitat que s’entreveu per les accions de Fructuós dins la presó, reflecteix igual-
ment la convivència de la doble realitat espiritual en la Tàrraco de mitjan s. III. 

6 Aureli Víctor, Liber de Caesaribus, 33.3; Eutropi, Breviarium Historiae Romanae VIII, 8.2; Orosi, Hist. Pag.,
7, 22 i Pròsper de Tir, Epit. Chron. 441, 879. G. ALFÖLDY 1991, p. 40 considerava la datació de l’any 264
extreta del Hieronymus, Interpretatio Chronicae Eusebii Pamphili (2280.10) com a tardana, però creiem
que aquesta datació no es pot desestimar.

7 S’han identificat vestigis d’incendi que afecten a espais residencials de dins i de fora muralles, a les termes
portuàries de la ciutat i també a edificis públics segons es desprèn d’un gran abocador d’elements arqui-
tectònics (vegeu J. M. MACIAS 2000; M. ADSERIAS et al. 2000; J. M. MACIAS 2004b; M. DÍAZ et al. 2005; J. M.
MACIAS et al. 2007b, núms. 588 i 609). 
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L’arqueologia funerària és, actualment, l’únic mitjà disponible que permet una
constatació del nou context religiós. És una via indirecta i aproximativa donat
que el sincretisme cultural dels primers segles del cristianisme impossibilita la
separació entre ambdues fes. Tot i això es detecta una important transformació
de les pràctiques funeràries a Tàrraco des de mitjan segle III que finalitza en
una generalització absoluta durant el segle IV. En aquest període es produí l’e-
closió definitiva de la pràctica de la inhumació i sorgí una nova concepció
urbana del fet cementirial (v. Gurt/Macias 2002 amb abundant bibliografia).
Aparegueren nombroses àrees cementirials en inhumació i posició extramurs
articulades en funció de la xarxa viària periurbana. Aquesta realitat reflecteix
un nou context ideològic i jurídic on no constatem cap evidència material (sar-
còfags, epigrafia, etc.) que indiqui fermament la creença del difunt, però són
precisament l’absència d’aixovars o de dipòsits funeraris, més altres trets cultu-
rals com ara l’orientació dels enterraments, els elements a tenir en compte per
imaginar aquest nou marc espiritual.

Si l’estudi de l’àrea funerària oriental de Tàrraco, desenvolupada entre els
segles I-III dC, permet definir que gairebé la meitat dels cent vint-i-sis enterra-
ments estudiats presenten aixovars o dipòsits funeraris (Ciurana 2007), la reali-
tat dels nous cementiris de la segona meitat del s. III i segle IV és absolutament
oposada.8 L’absència d’aixovars així com una disposició uniforme en l’orienta-
ció dels difunts, constatada en les grans àrees sense associació a un edifici de
culte, defineixen una sèrie de trets que es poden relacionar amb els preceptes
conservats dels primers autors cristians.9 En la necròpoli de Mas Rimbau tro-
bem, per exemple, escassos aixovars relacionats sempre amb fosses orientades
en sentit N-S quan, la majoria, presenten orientacions W-E i sense dipòsit mate-
rial.

Les dades epigràfiques, per una simple qüestió de tradició cultural, no ens
aporten elements de caire cristià. Però el que sí ens indiquen a partir de la
segona meitat del s. II és una disminució del nombre d’inscripcions, una pèr-
dua dels valors estètics i de la qualitat paleogràfica i, fonamentalment, en des-
taca la reutilització de monuments antics per a fer nous epígrafs. Tot això enca-
ra es fa més evident a partir de mitjan s. III i segle IV (Alföldy 1998: 298).
Aquests canvis s’interpreten com una transformació ideològica on la societat
pagana ja no es manifesta públicament i de forma preeminent a partir dels epí-
grafs o de l’estatuària, els quals es poden considerar un medi de representació

8 A la necròpolis de Mas Rimbau s’han localitzat, entre centenars d’enterraments, sis dipòsits funeraris. En la
necròpolis del Parc de la Ciutat es detectes dos o tres dipòsits entre 108 enterraments i, en la denomina-
da necròpolis paleocristiana un total de dotze entre unes dues mil inhumacions.

9 «No passis per alt el detall que escampà la sang cap a l’orient. Perquè la propiciació ve de l’orient, ja que
des d’allí prové l’home anomenat orient, que fou fet mediador entre Déu i els homes. Això t’està convi-
dant a mirar sempre cap a l’orient, d’on brolla cap a tu el sol de justícia, d’on neix per tu sempre la llum
del dia, perquè no vagis mai en tenebres» (Orígenes, Hom. 9,5.10). «No cobriu els vostres caps amb flors,
no honreu el vostre cos amb perfums; reserveu els ungüentaris per als funerals i no poseu corones ni tant
sols als vostres morts» (Min. Fel. 12,6). Veure E. SÁNCHEZ SALOR 1986. 

B I B L I O T E C A  T À R R A C O  D ’ A R Q U E O L O G I A

[ 224 ]

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 224



social antiquat. En aquest sentit l’epigrafia és un paràmetre que reflecteix allò
que G. Alföldy denomina «auto-consciència de la societat romana.» El segle III
reflecteix aquest canvi de tendència donat que davalla la producció d’aquests
elements epigràfics propis d’activitats d’auto-glorificació, de propaganda perso-
nal, d’adhesió al règim teocràtic de l’emperador, o bé, de simple caire votiu o
funerari. Consegüentment, allò que desapareixen són els trets públics més des-
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Figura 3: Detall enterrament àrea funerària oriental de Tarraco amb
tub per a les libacions (arxiu Codex).
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tacats de la societat pagana de l’alt imperi.
Malgrat això, la inèrcia i el pes de l’Imperi és evident des del punt de vista polí-
tic i com a realitat social i religiosa. D’aquí el fet que les manifestacions epigrà-
fiques honorífiques envers els membres de la família imperial són encara una
clara realitat arqueològica. Fins i tot s’afirma que les dedicatòries augmenten en
la prouincia Hispania Citerior a partir de finals del segle III en relació a perí-
odes precedents. És un fenomen clarament urbà, documentat àmpliament a
Tàrraco i relacionat amb les iniciatives, com a promotors dels epígrafs, de les
elits ciutadanes o dels membres de l’administració provincial (Cepas 1997, 109
s.). Malgrat aquesta normalitat epigràfica cal plantejar-se realment si això
implicava necessàriament un seguiment generalitzat de la societat envers la
figura imperial o bé es tractava d’un context interessat que obeïa a actituds de
conveniència derivades de la pròpia inestabilitat política.10

Fos quina fos la situació real, aquests fets indiquen, una clara continuïtat de les
pràctiques de fidelitat a l’emperador però també manifesten, quant a la proce-
dència dels dedicants identificats, canvis socials en les elits Tarraconenses que
s’han relacionat directament amb les conseqüències de la guerra civil entre
Septimi Sever i Clodi Albí. El governador de la Hispania Citerior L. Novius
Rufus apareix en la llista dels condemnats per Septimi Sever després del seu
triomf (Historia Augusta, Sev. 13.7); i fins ara només a la Bètica i a la Lusitània
s’han trobat inscripcions dedicades a Septimi Sever amb anterioritat a la seva
victòria final del 197. Ambdues dades són un dels arguments emprats per esta-
blir l’adhesió dels nobles de la prouincia Hispania Citerior a la fallida causa de
Clodi Albí i suposar l’inici de la decadença de les elits urbanes de dita provín-
cia (Cepas 1997, 15; Ruiz de Arbulo 2007). Un altre cas recollit en la Historia
Augusta és l’execució del senador Fabius Paulinus, amb ascendència familiar
coneguda a Tàrraco en època d’Adrià. Les dades exemplifiquen una disputa
política amb clares repercussions en el terreny econòmic: execució de proce-
res, confiscació de terres i capitalització de recursos productius per part de l’es-
tat. De quina manera aquests fets devien repercutir en el dinamisme econòmic
de la ciutat i del seu ager? Això és una incògnita i un dels molts reptes de la
recerca arqueològica del futur. A la transformació econòmica seguí un nou con-
text polític donat que el que havia estat dux de l’exèrcit vencedor sobre Clodí
Albí —Claudius Candidus— fou el nou governador de la Hispania Citerior mili-
taritzant la societat i administració imperial amb membres de la VII Gemina
(Alföldy 1991; Pons 1994, 237s.; Ruiz de Arbulo 1996, 375).

Totes aquestes circumstàncies han portat a relacionar el resultat de la batalla de
Lugdunum amb el final de les dedicatòries del CPHC als flamines provincials
i amb la substitució immediata per part d’una sèrie d’epígrafs promoguts per
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10 «En aquesta sobtada multiplicació de les dedicatòries imperials, també dels mil·liaris, hom hi troba un dels
reflexos més clars de les noves circumstàncies polítiques i ideològiques en què havia entrat l’Imperi des
dels Severs, i, en concret, de l’exigència a les ciutats d’una declaració oficial d’adhesió de devotio a l’em-
perador, la qual s’explicita en moltes de les inscripcions del segle III.» (Pons 1994, p. 243).
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estaments militars en homenatge als governadors provincials (Ruiz de Arbulo
2007). Aquesta deducció, coherent amb l’evolució paral·lela d’altres províncies
mostra una creixent militarització de l’administració provincial i pot denotar una
desaparició o disminució de les elits urbanes i, consegüentment, de la seva capa-
citat evergètica o d’identificació amb allò que representa, o representava, el culte
imperial pel manteniment de la ciutat com a àrea de serveis i centre ideològic
del seu territorium i conuentus. A tall d’exemple, es prou conegut el mecenat-
ge d’espectacles lúdics (per exemple les inscripcions CIL II 1074, 1663 i 5523) i,
en el cas de Tàrraco, el paper desenvolupat anteriorment pels flamines en el
finançament de la construcció de l’amfiteatre a inicis del s. II (Alföldy 1997) o
en la restauració del Capitoli i de les muralles de la ciutat (RIT 264 i 922).

La migradesa de les troballes epigràfiques en aquesta època pot ser una cir-
cumstància que qüestioni la validesa de les conclusions esmentades, ja que
sempre hem de tenir en compte que la casuística de la troballa arqueològica
pot haver intervingut en la formació del corpus epigràfic de Tarragona. Altres
províncies veïnes han proporcionat escadussers vestigis epigràfics durant el
segle III testimoniant el manteniment de l’activitat del culte imperial mitjançant
la figura del flaminat (Delgado 1998, 42 s.), però també il·lustren un context de
clara recessió social i econòmica (v. anàlisi en Ruiz de Arbulo 2007). Pot sem-
blar contradictori que la societat tarraconense, capdavantera en relació a l’a-
dopció del culte imperial ja en vida del mateix August —amb la veneració mit-
jançant una ara—, o poc després de la seva mort —amb la petició d’autoritza-
ció per la construcció d’un temple—, pugui ara ser considerada pionera quant
a la seva desaparició; però les dades arqueològiques donen suport a allò que,
tímidament, indica la realitat epigràfica (cf. Quintilianus, Inst. 6.3.77; Tàcit, Ann.
1.78; Fishwick 1982 i 1999; Macias et al. 2007a).

4. LA CIUTAT DE TÀRRACO AL S. III: EL CANVI DE CICLE

El segle II és, en conjunt, un període d’auge i així ho testimonia l’arquitectura
privada. Cada cop s’identifiquen més reformes arquitectòniques en les villae de
l’ager Tarraconensis per tal d’assolir comoditats pròpies dels hàbitats urbans.
L’exemple més paradigmàtic és la incorporació dels espais termals en les àrees
residencials11 intentant reproduir en el territori els esquemes de lleure i d’hàbi-
tat presents en les ciutats. A Tàrraco s’alçaren igualment riques domus subur-
banes12 (Macias et al. 2007b, fitxes 551, 588 i 609) i nombroses troballes musi-
vàries parlen de reformes de les cases intramurs (Macias 2004b). En canvi, a
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11 No és un fenomen exclusiu del territorium de Tàrraco (J. M. Macias 2005 i, per a la recentment desco-
berta vil·la de la Burguera, vegeu F. BOSCH et al. en premsa); sinó que també pot identificar-se en nom-
broses àrees del nordest peninsular, vegeu M. PREVOSTI 2005.

12 També en els segles IV i V es detecta, per a determinades àrees perifèriques de la ciutat, una certa recu-
peració urbanística, però aquesta mai va assolir l’extensió i la qualitat de la ciutat anterior al segle III.
Serà una nova arquitectura urbana desenvolupada amb criteris i recursos propis del que considerem
Antiguitat Tardana, vegeu J. M. Macias – J. A. Remolà 2004.

Pau, Fructuos i el cristianisme... 2:Pau, Fusctuos i el cristianisme.qxd  13/7/10  10:00  Página 227



partir de finals del segle II s’observen nombrosos indicis de transformació i con-
tracció urbana en què, per qüestions de superposició i d’afectació estratigràfica,
costa identificar el motius dels canvis així com les activitats cronològicament pos-
teriors. Malgrat això són evidències que reflecteixen un context regressiu potser
més patent en aquelles àrees residencials i industrials situades en les perifèries
urbanes que trigaren més en urbanitzar-se i amb més dificultats de subministra-
ment d’aigua potable (Macias 1999, 302; Macias et al. 2007b, núm 551). Les pràc-
tiques decoratives domèstiques permeten establir una tendència similar, tot i que
són canvis que no responen exclusivament a la dinàmica de Tàrraco sinó que
també són el fruit d’una evolució més global. Tant les restes musivàries com esta-
tuàries mostren una important activitat fins al segle II, essent molt escasses a par-
tir dels Severs (vegeu Navarro 1979, làm. 5b i VI i Koppel 2004).

En canvi, el segle III representà un nou cicle on es trencà l’associació entre el culte
a l’emperador i l’adhesió a un règim polític i tot això succeí en un moment en què
la crisi i la decadença de la vida urbana atemptava contra els fonaments bàsics de
la unitat de l’imperi: la bonança econòmica, la seguretat militar i la qualitat de vida
a les ciutats romanes. El s. III estableix, quant a la realitat que denota l’arqueolo-
gia, un punt d’inflexió en la dinàmica urbanística i econòmica d’una ciutat pree-
minent en el marc de la capitalitat provincial dels segles I i II dC. Es tracta d’una
nova tendència que és coherent amb el context general de l’Imperi occidental i
que marca la davallada de la influència geopolítica de Tàrraco, en clara i evident
contraposició a la pujança urbana de Barcino. Aquesta veïna ciutat mostra, mitjan-
çant la seva edilícia privada o la refecció de les seves muralles, a partir del segle
IV una vitalitat social i econòmica important, molt d’acord amb l’entorn social que
propicià la figura del bisbe Pacià o bé el posterior protagonisme que adquireix
durant episodis històrics de la usurpació de Màxim o de l’establiment de la cort
visigoda d’Ataülf (Gurt/Godoy 2000; Puig/Rodà 2007).

El fet més antic, i més reconegut, que indica la davallada de la vitalitat de l’a-
ristocràcia urbana és l’abandó del teatre. És un edifici estretament vinculat a les
funcions i cerimònies del forum coloniae i fou abandonat a finals del s. II dC.
Això no representa la desaparició dels ludi scaenici a la ciutat donat que l’epi-
grafia del s. III en assenyala l’existència d’un mimographus (RIT 53) que devia
actuar en un altre indret; sinó la impossibilitat material de mantenir l’edifici i
els seus equipaments en servei (Mar et al. 1993; Dupré 2004). L’inseriment del
teatre juli-claudi en una àrea portuària plenament desenvolupada des de l’ocu-
pació militar tardorepublicana degué constituir un veritable repte d’enginyeria
romana. La seva construcció, adossada al turó natural, comportà el colgament
d’estructures portuàries precedents i la instal·lació d’una àrea lúdica a l’antiga
badia portuària, a una cota molt propera al nivell del mar obligant a traçar una
eficient xarxa d’evacuació de residus urbans i d’aigües pluvials. La planta arqui-
tectònica del nou complex generà una extensa superfície de captació d’aigua i
la pròpia ubicació del teatre hagué d’afectar al traçat de les cloacae de tres kar-
dines intramurs procedents del costat septentrional (Macias et al. 2007b, làm.
C). Precisament és aquesta infraestructura la que presenta els primers indicis
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d’abandó del conjunt monumental. Tant en una de les clavegueres del paras-
cenium oriental com a l’interior del gran nimfeu es documenten evidències
estratigràfiques d’obliteració cap a finals del s. II dC.

Les dificultats que indica aquest fet tenen reflex en una nova cultura epigràfi-
ca i evergètica que denota limitacions econòmiques. Per una banda es consta-
ta a partir del s. III, i per primer cop, l’aprofitament de suports epigràfics per
al gravat de nous epígrafs (Ruiz de Arbulo 1994). Per l’altra, les principals
actuacions de munificència que assenyalen les fonts responen a actuacions de
promoció imperial i no de l’aristocràcia local. Ens referim a la reforma de l’am-
fiteatre per part de l’emperador Heliogàbal (Alföldy 1997), a la hipotètica res-
tauració del temple d’August per part de Septimi Sever (HA, Sev. 3,4) i, final-
ment, a les restauracions del porticus Ioviae o de les Thermae Montanae rea-
litzades per praeses provincials entre finals del s. III i inicis del s. IV (RIT 91 i
155). L’epigrafia promoguda per les elits locals desapareix progressivament i,
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Figura 4: Detall de la basilica thermarum de les termes edifi-
cades en el segle III (Macias 2004a).
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des del punt de vista arquitectònic, s’aprecia un canvi en relació a períodes pre-
cedents.
Altres evidències obeeixen a una crisi de l’activitat econòmica urbana. Ens
consta l’abandó d’una possible statio i unes termes públiques properes als prin-
cipals accessos meridionals de la ciutat (Macias et al. 2007b, fitxes 549 i 645);
més una pedrera que es manté en ús fins a finals del s. II o inicis del s. III
essent després ocupada per una petita àrea funerària (Macias 2007 et al., fitxa
613). Molt més significativa és la transformació generalitzada d’una extensa àrea
suburbial ocupada des de l’època ibèrica i molt propera al principal accés meri-
dional de la ciutat, gairebé colindant amb el forum coloniae (Macias 2007 et al.,
fitxes 567, 568, 570, 573, 577). En aquest sector de la ciutat trobem una plaça
pública, un doble porticat que presenta una longitud mínima de 20 m i una
gran bassa o nimfeu amb unes mesures externes de 3 per 28 m. Ambdues cons-
truccions devien donar servei a tots els habitatges i tallers de l’entorn d’aques-
ta àrea suburbial que, per la seva extensió i posició en relació a la zona por-
tuària i a les planícies agrícoles del riu Tulcis, constituïa un dels motors econò-
mics de la ciutat. Tots aquests equipaments urbans entren en desús a partir de
finals del s. II i la primera meitat del s. III.

Darreres actuacions arqueològiques han permès també constatar un altre feno-
men regressiu relacionat amb el manteniment de les estructures portuàries.
L’activitat professional dels darrers anys ha documentat nombroses evidències
arquitectòniques, malauradament pendents d’un estudi monogràfic que ratifi-
qui les conclusions avui preliminars, que reflecteixen el procés de desenvolu-
pament portuari de la capital de la Hispania Citerior (Pociña – Remolà 2001;
Macias – Remolà 2004). 

Al llarg de la façana marítima s’han anat identificant bateries de magatzems edi-
ficats durant el s. I i primera meitat del s. II dC que han estat interpretats com
el resultat de l’auge econòmic de la urbs a partir de la capitalitat augustea.
Tàrraco es convertí en un punt de redistribució de les mercaderies arribades de
diferents indrets de la Mediterrània alhora que devia donar sortida als exce-
dents produïts a l’ager Tarraconensis. Aquestes noves troballes permeten
entendre l’eclosió urbana de Tàrraco al s. I dC com un fenomen global en què,
a més d’obres públiques com l’ampliació del forum coloniae o la construcció
del temple d’August i de la seu del CPHC, cal valorar la revitalització dels equi-
paments econòmics de la ciutat, imprescindibles perquè aquesta pogués des-
envolupar i mantenir costosos recintes monumentals de caire ideològic i lúdic.
Així, en aquest període es desenvolupà l’ampliació i reorganització dels subur-
bia propers al port mitjançant una extensa xarxa periurbana i, el més impor-
tant, la ciutat es dotà d’un veritable emporium a través de la materialització
combinada de viae, portica i horrea, precedits de treballs de terraplenament tot
guanyant terreny als aiguamolls o als sorrals de la platja. L’estructura més carac-
terística és la disposició de llargues naus d’emmagatzematge que es disposen
en bateria i en sentit longitudinal a la línia de costa (Pociña – Remolà 2001;
Macias 2004; Macias et al. 2007b, làm. D; Bea 2008). És una arquitectura d’em-
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magatzematge que implica una promoció pública atès que representa una obra
de gran magnitud que transforma íntegrament tota l’àrea portuària bastida en
època tardorepublicana i que representa igualment la transformació del medi
natural del moment. L’obra representa un avenç de la ciutat envers el mar
incorporant importants estructures de fonamentació i bastint una intensa xarxa
de clavegueram i de drenatge. L’esquema bàsic ve definit per alineacions de
naus o cel·les entorn patis oberts o bé afaçanats a vies, lleres o la mateixa costa.
Coneixem nombroses paral·lels arreu de l’Imperi essent els més ben coneguts
els horrea d’Ostia, Portus o Leptis Magna.

A partir de la segona meitat del s. II constatem la transformació d’aquests recin-
tes portuaris mitjançant evidències de compartimentació arquitectònica per a
usos domèstics o bé superposicions estratigràfiques de colgament. La major
part d’ells són reocupats per estructures residencials privades que comparti-
menten les naus portuàries per establir àmbits domèstics més reduïts i, fins i
tot, s’ha pogut documentar una cuina. Altres presenten evidències de colga-
ment ja en el segle III. En tots els casos són evidències anteriors als vestigis
estratigràfics que s’han relacionat amb la incursió franca dels anys 60 del s. III
i, en alguna d’aquestes excavacions, es constata un abandó del sistema de cla-
vegueram de forma posterior a la transformació funcional de les antigues naus
portuàries (Macias et al. 2007b, fitxes 591, 609 i 621).

La desaparició d’aquesta infraestructura comercial ha de considerar-se un fet
fonamental en el sosteniment econòmic de la ciutat entesa com a centre de
redistribució de mercaderies, capitals i, en definitiva, riquesa per mantenir les
necessitats lúdiques i de serveis d’una ciutat com Tàrraco. Malgrat intuir els pro-
cessos transformadors d’aquesta realitat urbana, avui desconeixem absoluta-
ment els intercanvis comercials —tipus de productes— que s’hi produïren.
L’abandó dels horrea més d’altres evidències arqueològiques són un termòme-
tre del dinamisme econòmic, però la seva desaparició no implica una ruptura
comercial, sinó una evolució desenvolupada sota altres paràmetres comercials
i urbanístics que actualment ens és imperceptible. Un gran abocador de la
segona meitat del s. III ens mostra, a partir de les deixalles ceràmiques, la con-
tinuïtat de les importacions via Mediterrani (Macias 2004, 86s.), i així es man-
tingué fins a les acaballes de la Tarracona visigoda (Macias – Remolà 2005).

Així doncs, l’abandó de l’àrea portuària obeí a altres factors localment imper-
ceptibles i que només poden tenir resposta en el marc global dels processos
rupturistes del s. III. L’anàlisi territorial i econòmica de l’ager Tarraconensis pot
donar resposta als dubtes que exposem, si bé no estem en disposició de qua-
lificar aquests indicis com a causa o conseqüència dels canvis regressius de la
ciutat. Però en tot cas es pot afirmar que una part significativa del benestar de
la societat de Tàrraco era el resultat de la interacció econòmica amb el seu terri-
torium.

Els estudis desenvolupats sobre les evidències amfòriques i les figlinae de l’a-
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ger denoten una activitat vinícola congruent amb les escasses referències tex-
tuals conservades (Plini el Vell, Marcial, Sili Itàlic i Anneu Floro), però encara
manca efectuar un seguiment exhaustiu de la seva exportació en els nombro-
sos mercats de la conca Mediterrània. Tot i això augmenten lentament les evi-
dències arqueològiques en un clar context de comercialització del vi durant l’e-
tapa altimperial mitjançant contenidors amfòrics (v. darrer estat de la qüestió a
Jarrega 2002). En tot el territorium coneixem clarament un sol centre de pro-
ducció vinícola —torcularium, lacus, cella vinaria...— localitzat prop del mar
i, actualment, parcialment conservat en el nucli urbà de Salou a uns 11 km de
Tarragona (Bosch et al. en premsa). Es tractà d’un centre productiu considera-
ble, amb un magatzem de dolia que devia arribar a les cent unitats, i que fou
construït en la primera meitat del s. I dC mantenint-se en ús fins al darrer quart
del s. II o la primera meitat del s. III. Avui en dia no estem en disposició de
determinar si aquesta producció estava encaminada al consum de la capital o
bé a la exportació interprovincial. Fos qui fos el destí, Tàrraco era un parada
significativa d’aquest procés comercial i requeria d’espais d’emmagatzematge i
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Figura 5: Detall de la cella vinaria de la vila romana de la Burguera (arxiu Codex).

redistribució dels seus excedents agrícoles.

Pot plantejar-se en el territorium una transformació semblant al que apuntem
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per la ciutat? De quina forma les expropiacions efectuades per Septimi Sever
afectaren el sistema de poblament —uillae— i de producció agrícola? Creiem
que la transformació arribà a produir-se i els escassos indicis que coneixem així
ho indiquen però no estan ben clares les relacions causa-efecte.13 Nombrosos
assentaments s’abandonen en el s. III, altres presenten evidències numismàti-
ques i estratigràfiques que es poden associar a la inestabilitat de la dècada dels
anys 60 del s. III i, finalment, existeixen també casos en què hi ha una perdu-
rabilitat de l’ocupació, si bé sempre com a fruit d’una remodelació prèvia.
Malgrat tot, els establiments rurals d’època tardoantiga presenten, cada cop
més, característiques pròpies d’assentaments rústics i no d’establiments residen-
cials o de lleure. Prova d’això és la dràstica reducció dels balnea privats en el
territori durant aquest període (vegeu Lopez – Piñol 2001; Macias – Menchon
2007, 153s).

Malgrat aquests indicis trobem encara a la ciutat evidències que denoten la
voluntat de mantenir en ús els grans espais públics. Així disposem de l’esmen-
tada restauració de l’amfiteatre finançada per l’emperador Heliogàbal (221) i, a
l’àrea portuària, la construcció durant la primera meitat del s. III d’unes exten-
ses termes públiques situades a uns 100-120 m de la línia de mar i a 150 m d’un
teatre ja en desús (Macias 2004, 133s). 

Els banys representen un extens edifici desdoblat a partir d’un eix de simetria i
amb una superfície teòrica entorn els 3.500m2. L’obra s’ha assimilat al model
arquitectònic adscrit al tipus denominat termes imperials i pot considerar-se el
fruit d’un nou context cultural, tant des del punt de vista lúdic com social, en
què s’havia de donar resposta a les necessitats quotidianes del col·lectiu urbà i
dels usos portuaris de Tàrraco. Aquestes thermae han estat identificades com les
Thermae Montanae (CIL II, 4112 = RIT 155) restaurades a finals del s. III o ini-
cis del IV per un praeses provincial. S’ha plantejat que sigui un cas versemblant
a la restauració de les termes d’Olissipo, restaurades pel praeses Lusitanae, i
ambdós exemples reflecteixen un conjunt termal aixecat per un evergeta privat
i, posteriorment, restaurats per l’aparell provincial (Macias 2004, 156s). És un
altre cas d’implicació de l’Imperi en el manteniment dels banys públics, uns
espais que esdevingueren nous epicentres lúdics a partir d’una acceptació crei-
xent des del segle II dC. Prova d’això és que en molts casos consta una petició
popular insistent quant a la seva construcció o restauració (Fagan 2002, 164-
167).

13 Sobre aquesta problemàtica les darreres aportacions incideixen en les nombroses circumstàncies políti-
ques i les possibles afectacions, una de les quals devia ser una concentració del poblament rústic, vegeu
R. JÁRREGA 2008. Malgrat tot, el desconeixement que tenim és considerable i, fins i tot, una mica frustrant.
Serveixi d’exemple representatiu aquest lament conseqüència de les limitacions pròpies de l’arqueologia
i dels arqueòlegs: «Desmoralitza no poder anar encara més enllà; no poder saber si hi va haver una crisi
demogràfica que va acabar afectant el camp; dificultats específiques en conreus determinats; problemes
a ciutat pels curials, que, de retruc, es devien fer sentir a les vil·les; una davallada de l’activitat comercial
i de les relacions interprovincials o tantes altres possibilitats que no són fàcils de detectar o d’interpretar»
(Ll. PALAHÍ et. al. 2008, 29).
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Respecte a aquest edifici és important destacar una nova realitat material i eco-
nòmica. No foren un banys construïts completament ex novo donat que apro-
fitaren i s’adaptaren als fonaments d’un gran horreum portuari en desús a par-
tir de finals del s. II dC. Fins a l’actualitat, els banys es consideren la darrera
gran obra d’ús públic de la ciutat romana i presenta, igual que el revestiment
del podium de l’amfiteatre d’època d’Heliogàbal, clares evidències de spolia o
rediviva com a part del seu procés constructiu. S’empraren antigues pilastres
per emmarcar una porta d’accés al caldari i també s’observa com la piscina fri-
gidaria no té cap tipus de placat marmori digne, sinó un simple revestiment
impermeabilitzant en opus signinum més una solera amb placat de lloses de
procedència regional. En cap sala hi ha evidències de revestiment amb mar-
bres, autòctons o d’importació, i, fins i tot, les pavimentacions d’opus tessella-
tum dels grans espais termals s’estengueren per sobre d’antics farciments de
terra sense una preparació arquitectònica ferma. Per la qual cosa aquests pavi-
ments s’esfondraren desigualment per tot l’edifici proporcionant una imatge de
mediocritat o decrepitud si comparem aquesta obra amb altres de precedents
(Díaz – Macias 2004, figs. 26, 32, 33, 45 i 46). Tot això mostra una davallada de
la qualitat arquitectònica en un edifici que, per afluència de públic i per neces-
sitats funcionals, devia requerir una solidesa important. Les deficiències detec-
tades no es poden interpretar com una reculada tècnica ja que en dates poste-
riors trobem construccions molt més fermes. Es tractà d’una obra amb grans
aspiracions funcionals però, segurament, executada amb recursos econòmics
insuficients. Així doncs l’epigrafia ens assenyala la presència d’un evergeta en
la promoció dels banys, però la realitat arquitectònica delimita clarament les
possibilitats de la munificiència privada del segle III i, quant a la restauració del
segle IV, es constata l’intervencionisme estatal en el seu manteniment. Malgrat
que fou un praeses qui assumí el cost de l’obra, la utilització de lastres marmò-
ries procedents d’actuacions d’espoli o de reciclatge de materials constructius i
l’absència de treballs de consolidació dels ferms termals, indiquen limitacions
econòmiques en el condicionament d’un edifici públic. 

5. A MODE DE COMIAT

Si en el futur no es produeix cap troballa arqueològica rellevant la comprensió
del fet cristià a Tàrraco en l’època d’Auguri, Eulogi i Fructuós queda limitada a
les dades i interpretacions derivades de la passio Fructuosi. Els fets que ens
narren són un clar exemple dels processos polítics i ideològics que originaren
aquesta època de persecucions i, afortunadament, scripta manent. En canvi,
l’arqueologia que s’alimenta d’allò que es conserva i s’hi identifica presenta,
quant a Tàrraco, un silenci gairebé absolut que, poc a poc, es trenca mostrant
un marc urbà propici per a la implantació, i també persecució, del cristianisme.

Durant els segles II i III els textos conservats situen la confrontació ideològica
entre cristians i pagans entorn els grans centres culturals de Roma, Cartago i
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Alexandria, però gràcies a Ireneu o Tertulià es coneix la propagació del cristia-
nisme a finals del s. II a les Hispaniae. Tàrraco, per la seva capitalitat, trajectò-
ria històrica i, fonamentalment, pel seu rol portuari devia constituir una comu-
nitat permeable a noves creences i amb constant presència de gents de proce-
dència oriental. La circulació i/o establiment de comerciants, soldats, colons i,
per què no, cristians perseguits d’altres regions més intolerants de l’Imperi, és
una certesa factible ratificada per l’epigrafia i pels béns mobles exportats d’arreu
de la Mediterrània. En tot cas, l’expansió dels cristianisme per aquestes terres
sembla ser un procés més tardà que els produïts en la resta de la mediterrània
occidental. 

Les persecucions foren mesures que reflecteixen la consumació de l’extensió
del cristianisme, un procés produït per nombrosos factors intensament debatuts
per la historiografia i centrats en l’adopció d’una nova religiositat en un perío-
de de insatisfacció. La nostra aportació ha pretès exposar els indicis arqueolò-
gics que permeten concebre la societat de mitjan segle III d’una manera ben
diferent a l’etapa precedent. El nou marc, històric i econòmic, dificultava la
continuació de les costoses pràctiques vinculades al culte Imperial ja que la
divinització de l’emperador fou un aiguabarreig de religiositat pagana, devotio
ibèrica i hel·lenització de l’Imperi; però a la vegada constituïa la manifestació
pública de l’adhesió al règim imperant i de la bonança econòmica del sistema.
L’arqueologia de Tàrraco no pot contextualitzar la cristianització de la seva
societat, però sí ens demostra com en l’època dels màrtirs trontollaren els
aspectes materials que, en certa manera, justificaven o feien assumible, els cos-
tos econòmics i les obligacions ciutadanes relacionades amb la pràctica del
culte imperial.

La condemna del bisbe i dels dos diaques fou un dels episodis més significa-
tius de les persecucions anticristianes de Valerià i Gal·liè; i constituí una mesu-
ra per aplacar les exigències dels grups conservadors i de determinats sectors
de la població. Però de seguit es demostrà que es tractava d’una política errò-
nia que, al mateix temps, generà un efecte contrari a partir de l’expansió del
culte martirial. La única solució fou integrar el col·lectiu cristià en l’estructura
de l’Imperi. Tots aquests fets, perpetuats per les fonts històriques, difícilment
són contrastats directament per les evidències arqueològiques de Tàrraco, però
les noves estratigrafies ens demostren que pocs anys després del suplici dels
màrtirs tarraconenses, la invasió franca consumà, material i emocionalment, un
lent procés de transformació i degradació. L’esplendorosa capital de la Citerior,
capdavantera del culte imperial en les províncies occidentals, havia passat a la
Història i, ja amb clars indicis o senyals a finals del s. II, es dibuixava una nova
realitat espiritual i material que acabaria transformant el paisatge urbà i les
mentalitats dels seus ciutadans.
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