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3. Topogrufia i evolució urbana

Josnr Manr,r. M¡'cns SorÉ

Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Josre-AxroN R-euor¡ V¡lrv¡noÚ
Museu Nacional Arqueològic de Tarragonø

Tàrraco s,estén sobre una elevació costanefa d'una longitud compresa entrc

1.170 i 1.450 mi una amplària que oscil.la entfe 25O i 525 m (û8s. 15-18). Es tfacta

d,una plataforma ascendåtrt q.tã, a l'extrem septentrional, a*iba als 80 m sobre el

nivel ãel mar i forma un enclavarnent defensiu natural gràcies a les costes abruptes

que en delimitaven la major paft det pefímetfe. Únicament el vessant sud-occiden-

täl' mostra un perfil po. ábftlp,. i facilment urbanitzable fins al llit del riu Francolí

(antic Tulcis), un cufs de cabal irregular. Una carena de perfil irregular tanca aquest

pendent i delimita labadia natural -ancofatge 
i port de la ciutat- i la plana costa-

ä.ru q.r. enllaça amb les teffasses al.luvials, d'orografia suau, que formen el marge

.rqrr.ir. det Fiancolí ÇtS. l6). El vessant sud-occidental es presenta solcat longitu-

dinalment per un to..Ëni que evacuava des del cim les aigües pluvials fins al mar i
constituïa una via natural de connexió entre la Part Alta tla zona portuària'

La situació estratègica de I'enclavament dins la comarca natural (el camp de

Tarcagona)permetia, uirí ^ut.i*, 
un control de l'antiga via Hercúlia i del pas natural

q.,., à-t.arréi de la Serralada Prelitoral, conduia cap a les planes interiors. Un caràcter

gioestratègic augmentat per la presència d'un gran llac subterrani d'origen càrstic

(.r. propo..ionava un notable iionstant cabal hídric útil, no només per al desenvo-

f.rp"-."t de la vida urbana, sinó també per al proveïment de les naus fondejades al

pårt. equestes condicions natufals afavorien I'establiment d'un assentament urbà,

com mostfen el nucli ibèric'z existent des del segle v aC i'la mateixa consolidació de

Tàrraco com a fealitat urbana a partif de la base mi-litar establerta per l'exèrcit romà

(2t8 aC) en el curs de la Segona Guerra Púnica'

Amb l'establiment de la base de campament fomana s'inicia un complex procés

històric d'ocupació i romaritzaci1 a partir d'una relació de convivència i bipolaritat

jurídica entfe un assentament militar i una ciutat federada (RuIz on Ansuro 1991)'

Durant la conliontació amb cafiago la presència lom îa es va limitar a I'establiment

d,un port militar i ala lnstal.laci' d'un þrøesid.ium que immediatament va conduir a

rrÍr cótstra, hiberna. D',aquesta primera fase d'ocupació no s'ha identificat cap vestif¡i,

si bé alguns indicis posteriors suggereixen que el primer aÍLcoratge s'hauria sitttat

a l'extfem oriental delabadia @ocrÑe/R-elrol-A' 2001) i que la construcció posteri<>r

d,un primer recinte defensiu petri a la Part Alta del turó s'hauria tealitzat sobre cs-

tructufes de campaments preexistents.
La primera rnuralla ., ã^tu a principis del segle u ac i se'n conserven dos lle tlços
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Fig. 15. Tarragona a mitian segle x\r, dibuix d'Anton van den.Wyngaerde (Kecerv 1986).

Fig. 16. Tarragona a mitjan segle xvn (Archivo General
de Simancas).
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F-ig. 17. Talragona a plincipis del segle xx, r'ista des de l'est (rnaqueta clcl setge de
l[J11, Museu d'Història de Tarlagona).
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Fig 18 Tarragoua a priucipis clel se¡¡le xx, vista cles clel sud (maqneta del setgc clc

1811, Museu d'Història de Tarragona)
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i tfes toffes quadfangulars çig. 21). La construcció podria relacionar-se amb la pre-

sència de Cató (cap al 195 aC) i el desenvolupament teòric de la planta, no exempt
d'interrogants, suggefeix un perímetre aproximat de 890 m i una stlperficie al vol-
tant de les 4,5 ha (ÉI'ruscuu.o 1983; AqutuÉ et al. l99I; MrNcHóN/MÂssó 1999).Aquesta
important obra def'ensiva no seria l'únic espai d'ocupació romana del turó tarraco-
nense. Les dimensions hipotètiques d'aquest recinte emmurallat corresponen a Lln

Ca.strutyt militar i no a un recinte de campament estficte que, pef nofma genefal, són
de dimensions més grans.

En el nostre cas coneixem nombroses notícies referents al'aribada i I'aquartera-
ment de diversos contingents militars qlre, juntament amb els gmps socials que tra-

dicionalment acompanyaven I'exèrcit, degueren provocar trna important transforma-
ció de la fesomia urbana de la ciutat ibèrica i dels seus voltants. D'aquesta manerL a

partir de principis del segle rr aC es constata 
^l'oþPiduru 

ibèric, i sense evidències
de violència o d'abandonament, una transformació intensa de la qual desconeixem
els elements traça de la morfologia urbana. Aquest desenvolupament urbanístic no
només va afectar l'hàbitat ibèric (superposició de nous habitatges i ús de tècniques
i principis constructius d'origen itàlic), ja que també es constaten evidències d'ei-
xamplament urbà des de I'antiga població cap al nord-est. Fora d'aquests dos àmbits

-oþþidum ibèric en progressiva romanització i castrum. romà-, els indicis arque-
ològics són molt escassos i es localitzen a l'extrem sud-est de la ciutat, prop de la
badia portuària i del barranc qtte condttïa al cim (PucHn 1997).

La consolidació de Tàrraco com a realitat plenament urbana s'ha d'entenclre com
el restrltat d'un procés històric i urbanístic ampli que Tinallrtza després de les guerres

celtibèriques i en què, segons els coneixements actuals, destaquen tres elements
compositius possiblement concatenats en el temps: una segona muralla, la xania de

sanejament i la retícula urbana intramurs.
A la segona meitat del segle rr aC es va definir un nou pomerium amb la cons-

tt-ucció d'un segon recinte emmurallat que, partint del primitiu recinte castfellse,
va ampliar considerablement la superficie de la ciutat i va englobar els nuclis prece-
dents, exceptuant, per motius topogràfics, la part més occidental de I'antic assenta-

ment ibèric Çig. 22).3 Aquesta obra reflecteix una intencionalitat clara d'adaptació a
l'orografia existent, utilitzant els accidents geogràfics com a elements de protecció
natural i coincidint I'orientació del nou recinte urbà amb la de I'eix longitudinal del
turó (SO/NE).

Al voltant del 100 aC es construeix el col.lector Çig. 25) que drenava gra'n paft
cle les aigües excedents del vessant sud-occidental de la ciúat (DÍ¡z/PucHr 2001).
La irregularitat del traçat respon a la necessitat d'adaptar la construcció al llit del
torrent que discorria pel turó. El fet que el tram finalfaci una hflexió brusca cap al

strd-est indica que un dels objectius d'aquesta obra de canalitzacio era evitar la depo-
sició cle sediments a la rada portuària4 i pemetre la urbanització d'aquesta depressió
natural.

La identificació del model d'ordenació viària intramurs revela un altre factor de

configuració urbanística que, pef la seva proximitat cronològica i per la coincidèn-
cia de l'orientació, no pot dissociar-se del projecte urbanístic que va representar la

segona fase de la Muralla (Macr,ls 1999).'Així mateix, cal hipotetitz r lna cronologia
posterior respecte a determinats traçats del col.lector, atès que discorre per sota de

les insulae urbanes. La parcel'lació intramurs devia incloure una àrea forense tardo-
republicana de la qual no queda cap vestigi arquitectònic i possiblement es trobava
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al mateix emplaçament qlle el Fòrum altimperial. D'aquesta lrancrir, t'l rt't inlc lì r cn
se separava la nova ciutat del nucli antic originat apartir de I'evoluci<t tlt' l'ttltltitlrtttt
ibèric, que presenta Lrn traçat urbà diferent i encara indefinit.

La modulació d'aquesta ampliació urtrana es fonamenta en una r:ìtio ¡'rt't' :t lcs

insulcte d'ttn actus d'amplària per clos de longitud. La retícula definicla és colrt'rt'ltt
amb el traçat cle la Muralla i s'ha comprovat que l'orientació va condiciouur l;t rrlri
cació i morfologia dels grans complexos arquitectònics posteriors: el Fònlllì (l(' kl

Colònia, el Teatre i el Circ. Així mateix, s'ha iclentificat el kardc¡ tnaximo de la ciutut,
traçat a l'eix clel noll eixamplament i que coincideix en part amb l'antic ton'clìt, l1t

Fig. 19. Part Alta de Tarragona des clel norcl @oto:J A Remoìà).

J

Fig. 20. Part Alta de Tarragona cies de l'oest (Foto:J. A. Remolà).
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Fig.2L'Ïarraco a principis del segle rr aC. 1) oppidum ibèric romanitzat d'extensió indefinida
2) badia i zona portuària. 3) torrent. 4) castrum republicà. 5) ritt Tulcis.

Irig. 22.'l'irraco a pr:incipis del segle r aC. 1) ciutat antiga. 2)badiai zona portuària. l) col.lector.
4) rccirrtc str¡rcti<.rt. 5) via periurbana. 6) suburbium. T) font pública. 8) emplaçament hipotètic
clcl lrirrLrnl lcpLrblicìr. 9) parcel.lari urbà intramurs. 10) magatzems portuads.
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Ftg.25. Tram clel col.lector reprrblicà (Foto: Arxiu Codex)

qltal cosa reflecteix ì.rna continlrïtat en la funció de via de comunicació principal en-
tle el recinte portllari i la Part Alta de la ciutat

Pel que fa al suburbi sud-occidental, detectem la constr-ucció en època tardo-
republicana, sense poder precisar-ne encara la cronologia, cl'una font púrblica clue
aprofita un clels nombrosos brolladors que afìoraven clel subsòl d'aquesta zona (Po-
crñ,r/R¡¡,ror.À 2oo1). Als voltants de la font i en altres punts d'aquest slrbLlrbi s'han
obseñ,'at, encara que de forma molt parcial, constmccions que es poden datar genè-
ricament de l'època tardorepublicana, però sense po<1er definir el model urbanístic
en què s'insereixen.

Tots aqttests indicis assenyalen l'execució d'un vast projecte cle fundació urbana
qtte ha d'emmarcar-se clins el procés de clesenvollrpament urbanístic de les pror'ín-
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cies occidentals.6 L'ampliació del recinte emmurallat constitttcix tllì l)lls tlt't'isitl ct¡

la formació urbanística de Tàrraco i representa la unificació fisicn tlcls tl'('s lì)( tls rlr

bans desenvolupats en el períocle precedent'. el castrutn militar, part clc llr t'irl(¡tt ilrt'

rica romanitzacJaila zona portuària. No obstant això, encara hi ha clivcrscs t¡lit'stiotls
sense resoldre referents a la funcionalitat de la Part Alta de la cir¡tat, sctt 1'lostt't'iot'
clel concilium þrouinciae i clel Circ, i aIa rcalitatjurídica de la nova ciutltt. 'l'i¡rl'itttr

no pot considerar-se una colònia romana fins a l'època cesariana i la promociti i I't's-

tatus urbà de la nova ciutat són aspectes encara no precisats que plantegen ttotnllrt>
sos interrogants a partir de les fonts històriques i epigràfiques'

En època allgustal es comencen a establir les bases de la profunda remodelaci<i

de l'escenari urbà que podem contemplar en tota la seva esplendor a principis clcl

segle rr dC. És en aquest moment quan se sistematitza laxatxa d'accessos a la citltitl",

en-relació amb el procés genefal cle reforma viària emprès per August (DurnÉ 1994¡),

i es redefineixen <leterminats espais públics com el Fòrum de la Colònia i l'entorn
urbà més immediat.

pel que fa al sistema d'accessos del sector sud-occidental, al ia conegut mil'liari
fecupefat als voltants de la via romana del camí de la Fonteta (RIT 924), prrnciptl
accés a la ciutat des del sucl-oest, cal afegir-hi les excavacions recents en aquesta i al-

tres vies pròximes, en què els nivells inferiors de pavimentació s'adscriuen a aqu€st

períocle. Les vies principals es disposen tadialment (aproximadament EO) a partir
ã'un punt teòric de convergència sitlrat al límit sud-occidental dela Muralla i pròxim
a una hipotètica pofta de la Muralla que conduïa al renovat Fòrum de la Colònia (u.

infra). Carrers cle menor entitat, en sentit NS, connectaven aqlrestes vies i definien
una trama suburbana irregular (AosEnras et al. 2OOO2.)'

En la primera meitat del segle t dC, el Fòr-um de la Colònia adquifeix I'aspecte

que tindrà a l'època altimperial (SEnnr 1932; Rutz o¡ Annuro 1990; Mecr¡.s 2000a) i es

construeix el Teatre (Mer ef al. 1993), tot això integrat en Lln proiecte urbanística-

ment coordinat en què la relació de proximitat entre ambdós recintes públics per-

metia definir un espai de reunió, d'expressió i de representació de les elits urbanes

de Tàrraco.
El nou Fònrm va ocupar la superficie equivalent a quatre insulae i construir-lo

va representar l'enderrocament de cases republicanes i el traçat d'un criptopòrtic
meridional de contenció per salvar el desnivell orogràfic i definir trna plaça forense

d'extensió considerable. El lloc on s'emplaça es considera la continttació d'un primi-
tiu recinte forense republicà i es relaciona amb una porta de la Muralla, esmentacla

en la historiografia moderna, on confluÏa I'entramat viari del subutbi sud-occidental.

El Teatre, datat en època tardoaugustal i construit aprofitant la carena rocosa que cle-

limita la badia portuàia, va ser un element fonamental en el procés de remodelació
de la façana portuària de la ciutat que culminaia a la segona meitat clel segle I.

També al recinte públic de la Part Alta es detecten activitats edilícies que gene-

ralment es poden aclscriure a la primera meitat del segle r, la parcialitat i l'alteració
de la qtral, conseqùència del projecte posterior de monumenfalitz.ació exectltat etl

època flàvia, en dificulten la interpretació (Dupn¡/Su¡i.qs 1993).
A la segona meitat clel segle r es va produir, com dèiem, una proftinda transform¿r-

ció urbanística de l'escenari urbà, que va afiecÍar amb una intensitat especial dos sec-

tors de la ciutat: d'una banda ,la ftaçana marítima, des del port fins a la desembocaclttra

del riu, i, de I'altra, I'espai públic <le la Pat Alta, el vell. cøstrum republicà çg. 2Ð.
El procés cle dessecació que hem documentat en els aiguamolls pròxims a la clcs-
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embocadlua del riu va permetre la construcció, a prìmera lînia de costa, d'un con-
jnnt de bateries de magatzems relacionats amb les activitats portuàries. Una actuació
probablement vinculada a un projecte general de reforma de la façana portuària que
va implicar el desplaçament de les àrees d'emm gatzematge cap a punts més perifè-
rics i la reordenació del barri portuari, iniciada amb l'aixecament del Teatre (Aosnnras
et øL 2OOOa: Pocrñ,r/R¡¡¡olÀ 200 1).

Pel que fa al sector públic de la Part Alta, el projecte que s'executa en època
flàvia i que s'ha relacionat amb la seu del concilium þrouinciae Hísþaniae citerio-
ris, estù integrat per un recinte de culte imperial i una gran plaça de representació
(Flauscmro 1983; Tm'¡. 1989a 11989b; MAR 1993). Una obra pública de gran enverga-
dura que va exigir alteracions profundes del terreny a fi de crear tres plataformes ar-
tificials disposades esglaonadament seguint un mateix eix compositiu.

A la terrassa superior es disposa una plaça porticada en el mur de tancament
septentrional de la qual s'obre una gran sala axial interpretada com la cella del tem-
ple de culte imperial que presidia el conjunt (MAR 1993). El límit meridional, en
contacte amb la plaça de representació, es va solucionar mitjançant un criptopòrtic
interromput en l'eix per donar cabuda a una escalinata monumental que, juntament
amb les torres situades als angles, permetia connectar tots dos recintes.

La gran plaça de representació consta d'una àrea central de planta rectangular
limitada, en tfes dels costats, per un podi de tres metres d'alçada (porticat segons
l'opinió més generalitzada): i, després d'aquest, un criptopòrtic a dos nivells. La
connexió amb el Circ, situat als seus peus, es realitzava a través d'una escala axial
en forma d'hemicicle i de dues torres situades als angles meridionals de la plaça de
representació. A aquests recintes, expressió política i religiosa d'índole imperial, cal
afegir-hi un gran Circ que, construït d'un costat a un altre de la muralla republicana,
va constituir l'element de separació i, al mateix temps, cle connexió, amb la ciutat
residencial (Durru et øL 7988).

A la primera meitat del segle u, la cilltat es va dotar d'un Amfiteatre que com-
pletava l'oferta lúdica, encata que per poc temps, ja que el Teatre, monumentalitzat
en època antoniana, sembla abandonar-se alafidel mateix segle (Man et at, 1993).
L'Amfiteatre es construeix fora del perímetre emmurallat, al suburbi nord-oriental,
entre el llenç oriental de la Muralla i la costa, aprofitant el perfil inclinat del vessant a
la roca del qual es va excavar part de la meitat occidental <le la cøuea (Tno',1 1990a).
La resta de la graderiava exigtr que s'aixequessin estmctures massisses i voltades en
les quals es combinavenl'opus caementicium i|'oþus quadratum.

Dins la primera meitat del segle nr es du a terme la construcció d'unes temes
públiques situades a la zona portuària (fiç. 26), a l'oest del Teatre augustal ja en
desús. Els banys reflecteixen la vitalitat urbana de la ciutat en aquest període i van
sef construTts sobre els fonaments d'un edifici previ, de possible ús termal, datat en
època flàvia i probablement relacionat amb la ja esmentada remodelació delaTaçana
marítima durant la segona meitat del segle t (Ditz et al. 2OOOa ib).

Entre finals del segle u i un moment ayaîçaf del segle rv detectem lainut'litzacií
de serveis i d'equipaments públics (especialment els sistemes de captació, distribu-
ció i eliminació d'aigües) i I'abandó de l'exrrem més nord-occidental del suburbi
portuari (Aosrnras et ø1. 2OOOa; Macns 2000b; R¡uorÀ 2000; Pocrñ,/Rruore 2001). Un
procés de recessió urbanística el moment inicial del qual sembla coincidir amb les
penetracions bàrbares d'aproximadament el 260 dC, fet que, segons les referències
transmeses per escriptors del segle v, va tenir una incidència negativa per ala ciutat.
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Les clacles actuals irrcliquen que en el sector tesidencial itttrlttrlttl's <'s ¡rotlirt lt:ttt I

prodllit ì.tr1 conportament sirrilal', encara que I'extensió cl'aquest rcciltlt' i t'ls tlivt rsos

Drocessos lústòrics clerivats cle la contiruïtat urbana de Tarragona impcclcixt'rl t'slrtlrlir'

='-'\.ê;;
. -¡gÉ:'.1

Fig 26. PiscittT.ft.igirtaria c1e les termes pírbliques ctel segle ur (Foto: A-rxiu Coclex)



conclusions absolutes. Contràriament, els recintes púbtcs de la Part Alta no mostren
símptomes d'alteració fins a finals del segle rv o, més probablement, principis del v, en
el marc d'una reordenació general de I'estnrctura urbanística de la ciutat.

La ciutat que sorgeix a partir del segle v s'assembla més, des del punt de vista
topogràfic, a la bipolaritat de la ciutat republicana que al model aparentment unitari
de la ciutat d'època altimperial (fiç 24).Després de la crisi que va afectar, ertcara
que de forma desigr.ral, importants sectors urbans com el bari portuari i el suburbi
strd-occidental, la ciutat tardana sembla perfilar-se en dos nuclis preferencials (Ma-
cus 1999; R¡lrolr 2000). D'una banda, Ia Part Alta, emmurallada i de f,acil defensa i,
del'altra,l'àrea portuària fins a la desembocadura del riu Francolí, un espai d'interès
agricola, pesquer i comercial. Aquest procés ens permet observar la mutació que
experimenten les perifèries i les àrees centrals sota uns principis polítics, socials,
econòmics i urbanístics sensiblement diferents.

LaPart Alta de Tàrraco, un dels exemples més coneguts del procés de transfor-
mació que a.comparrya el sorgiment de les ciutats tardanes a partir del segle v,8 es

converteix en el centre nuclear de la ciutat, un caràcter que mantindrà fins a l'època
moderna. Els recintes arquitectònics de la Part Alta, incloent-hi el Circ, perden part
de la seva coherència original per definir una nova ordenació urbanística i funcio-
nal més coincident amb les noves necessitats: les voltes del Circ acullen habitatges
privats i àmbits artesanals, els criptopòrtics de la plaça de representació es compar-
timenten a fi de col.locar-hi cistemes, el mur de tancament oriental del recinte de
culte és parcialment desmuntat per estendre-hi un carrer, a les àrees centrals de les
places es generalitzen els abocadors domèstics, etc.

L'àrea portuària i el suburbi sud-occidental experimenten, també, una intensa
reactivació urbanística a. partit de principis del segle v (Aosnnras et al. 2OOOa; ReivrolÀ

2000; Pocrñ.r/Rwor¡ 2001). En aquest procés s'inscriuen la formació d'un bari marí-
tim entre lalínia de costa i la desembocadura del riu, i el sorgiment d'una nova xar-
xa viària fnrit d'aquesta reorganització. La major part dels edificis privats integrats en
aquest suburbi de la ciutat tardoantiga es van construir en zones ocupades en l'èpo-
ca altimperial per magatzems portuaris (u. suþra) i van afectar, en part o totalnent,
eixos viaris precedents. Pel que fa a la viabihtat, les principals vies d'accés a la ciutat
(EO) es mantenen operatives, encara que modificades, i es defineix una nova xarxa
viària amb carrers més estrets, de traçat irregular i mancats de sistemes d'eliminació
d'aigües residuals adequats. També les termes públiques del segle nr i el seu entom
pateixen un procés de transformació funcional, constatat a partit de l'abandonament
de la infraestructura termal i la superposició d'àmbits domèstics de dimensions redu-
ides (DÍez et aL 2oooa ib).

En aquest mateix procés de vitalitat urbanística s'inscriuen els edificis ecle-
siàstics situats al marge esquerre del riu Francolí, construÏts amb posterioitaf a

l'edicte de tolerància en una àrea marginal dela topografia taragonina. Sobre les
terrasses al.luvials del Francolí i en una perifèria urbana ja abandonada, cal situar
l'edificació d'tna metnoria als màrtirs locals -Fructuós, Auguri i Eulogi- i el
desenvolupament posterior d'una tumuløtio ad sanctos al costat de la primera
àrea de poder i representació cristiana de la ciutat: l'episcopi (M.rcu.s 2000b). Un
procés de cristianitzacií de l'escenari urbà en què s'inscriuen, també, santuaris
extraurbans com el que sorgeix a la sorta de I'Amfiteatre al segle r,r o complexos
episcopals com el de la Part Alta.

Pel que fa al sector intramurs, la falta de dades impedeix establir-ne amb preci-
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sió el compoftament durant l'antiguitat tardana, encara que sembla dclitrir-sc t'ollt
nna ocupació disseminada, de baixa densitat i de caràcter preferentmclìt agl'íc()l:1.

Aquestaspecteesmantindràfinsalareunió delaPartAltaambelsuburbiportl'lltri
en un mateix continu urbà, un procés que es consolida a partir de finals del scglc xtx

Çigs. 15-18).

Notes

IAquest espai, sell preferencial dels assentaments ibèric i romà, és un dels sectors arqueològicamenr

-..ryr .òtr.grrts de la ciutat antiga, i t¿mbé un dels més alterats pels aplanaments i rebaixos que s'hi vau

dur a teme durant l'eixamplament urbanístic de la ciutat a partir de la segona meitat del segle Xx Aquest

orocés va reuni-ficar els nuclis de la Part AIta i del barri de la Marina. A aquest fet cal afegir-hi el predomini
àels processos d'erosió propis cl'un vessant i l'ús d'aquest espai amb finalitats agúcoles durant un llarg

període de temps
2lA identificació d'aquest opþid.um amb els topònims Kesse o Tarrakon ellcara no s'ha resolt, tot i

que hi ha conselìs a considerar aquest assentament el pfincipal nucli ibèric de la Cessetania o Cossetania

(Arsuru,r.s et al. 1993; Olñl/Rutz oa A-n-suto 2002).
lD'aquest segon circltit se'n conserven cls trams septentrionals i un accés rodat, mentre que la resta

del períme tre urbà s'estableix a parttt de la topografìa actual i de la informació històrica (AQÍrrLUÉ et aI

199i). El límit occidental era el segment més rectilini i constituïa la flaçana de lâ ciutat amb molt pocs ac-

cessos rodats El límit orienral és el traçat mcnys conegut i devia ser també el més irrcgular, ia que seguia

l,abrupta paret oriental. No coneixem el límit meridional de la ciutat, però segons la historiografia recent

aquest traçat no incloia la zona del port^ tAqr,êst col.Iector s'ha documentat arqueològicament de manera molt punttlal, i es v¿ conèLrer arran

d,una inipecció ocular de mitian segle xx duta a terme pel metge Miquel Aleu. Aleu assenyala divergències

constructives clares en el tram final que podien haver estat causades per reformes posteriors o bé per mo-

tius tècnics Per tant, no podem descartar que el tram final estiguí relacionat amb la reforma de la façana

portuària i maútima que es detecta a la segona meitat del segle t dC
5 Model octogonal desenvolupat informàticament que encara plesenta nombrosos interrogants a

causa <le la iffegularitat topogràfìca de la ciutat i a Ia possibilitat que haguessin existit diverses fases de

creixement urbà amb una ordenació geogràfica uniforme.
cTàrraco és un exemple més de fundació urbana a les noves províncies, com ho són els casos de.ly'¿r-

bo ,tuIctftius (1 f8 aC), Valentia (138 aC), Palma (123 
^C), 

Pollentia (123 
^C)' 

Ernþoriae (ca. IOO aC), etc
r Excavacions recents perrneten plantejar una nova proposta de disposició i conîguració d'aquest

podi (Pocrñ.VR¡uor¡' 2000)
sDels nombrosos treballs dedicats a aquesta temàtica destaquem: Te¡'r 1989a i b; Mm 1993; M,¡.cr's

1999 i 2OOOb; R¡uot r. 2000
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Fig. 47. Restes de la basílica visigoda (segle vr) en el moment de trobarla
(1953) (Foto: S. Ventura/A¡xiu ur.tt).
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