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“Digues, com es pot viure amb els mes-
tres d’escola al matí, els flequers de 
nit i el martell dels calderers durant 
el dia? Quan el meu enuig arriba a 
l’extrem i vull dormir me’n vaig al 
camp.” Com la majoria de romans, el 
poeta nascut a la Tarraconensis Marc 
Valeri Marcial (40-140 dC) sospirava 
pel retir campestre. Viure a les ciutats 
de l’època no sempre era agradable, 
i qui tenia diners els invertia en lucra-
tives propietats agrícoles. 

Les finques rústiques, algunes coro-
nades per sumptuoses vil·les, no sola-
ment permetien a les elits desconnec-
tar del bullici, sinó que abastien grans 
urbs com Tàrraco de productes frescos 
sense competència. La mil·limètrica 
organització del camp, tan complexa 
i rigorosa com la de les ciutats matei-
xes, va transcendir a la civilització 

romana i ha arribat fins als nostres 
dies al Camp de Tarragona definint 
camins, propietats i paisatge. 

Any 2012 dC. Indústria química 
i turisme, els dos sectors amb més 
presència a la Costa Daurada, rivalit-
zen en preeminència econòmica. Fa 
només escasses dècades que hotels 
i indústries van substituir antics 
camps de vinya, olivera, cereal i frui-
ta seca. Es tracta de conreus seculars, 
sistematitzats pels romans i millo-
rats en temps moderns, que van 
donar ple sentit a la denominació 
Camp de Tarragona. 

El  prestigi agrícola d’alguns pro-
ductes de la zona ja fa dos mil anys 
que dura, de fet. En el segle i dC, el vi 
dolç de Tàrraco remuntava el Rin 
i arribava fins als confins de la roma-
nitat. Era la millor carta de presenta-

Roma va dominar el món antic amb un 
sistema de ciutats autònomes. Però la 
base de l’economia continuava essent 
rural, camperola, i als romans els 
encantava la vida bucòlica. Sense un 
camp productiu, la subsistència de grans 
urbs com Tàrraco hauria estat impossible. 
Magnífiques vil·les i paisatge segmentat 
invoquen, encara dos mil·lennis després, 
la identitat romana del Camp de Tarragona. 

Text Oriol Margalef

El rebost  
de Tàrraco
ELS ROMANS ORGANITZAREN  
EL CAMP DE TARRAGONA  
I ENCARA EN MENGEM ELS FRUITS

arieja  caMí dels bOns hOMesTarraGONa rOMaNa  caMP

>>>

No és casualitat que
les comarques de la 
plana al voltant de 
Tarragona rebin el nom 
de Camp: en època dels 
romans estaven esquitxa- 
des de vil·les, explota- 
cions agrícoles i ramade- 
res que proveïen la ciutat 
de productes frescos.  
a la imatge, les vinyes 
abracen el columbari 
romà de Vila-rodona 
(alt camp), edifici 
funerari del segle ii dc.
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nO Us PeRdeU...

Treball de camp

el festival Tàrraco Viva (del 17 al 27 
de maig) acollirà algunes activitats que 
expliquen com s’organitzava el camp 
i com n’era la vida en l’època romana 
[més actes del festival a la pàg. 96]. 

beaTUs Ille. “Feliç aquell que, lluny dels 
negocis... viu content en una caseta al camp!” 
Horaci ironitzava sobre els romans neorurals, 
però els seus versos van generar l’efecte 
contrari. La visió bucòlica del camp és un 
tòpic literari que va triomfar entre els clàssics. 
el filòleg Carles alcoy us n’ofereix un tast 
en aquesta activitat de Tàrraco Viva. 

 Dies 19 (12 i 19 h), 26 (12 h) i 27 (12 h)
 espai Minerva del passeig arqueològic 

(entrada pel passeig de Torroja) | 3€.

QUId VIdIsTI, fRUMenTaRIe? L’imperi 
havia de mantenir en bon estat les carreteres 
i l’exèrcit les vigilava i controlava de prop, 
segons mostra l’activitat de reconstrucció 
històrica del festival Tàrraco Viva a càrrec 
de l’associació Legio i Germanica. 

 Dies 26 (matí i tarda) i 27 (tarda)
 aqüeducte de les Ferreres 

aGRIMensURa ROMana. els romans 
eren llatins, però quadriculats. Ho planificaven 
tot i els seus mapes eren gairebé perfectes. 
De fet, van portar la trigonometria a nivells 
molt avançats i feien servir ginys de topografia 
com taquímetres i nivells de precisió. 
isaac Moreno, enginyer d’obres públiques, 
ha recreat alguna d’aquestes màquines. 

 27 de maig (10 h)
 aqüeducte de les Ferreres

el programa pot tenir variacions de 
darrera hora, consulteu-lo al web 
abans d’anar-hi: www.tarracoviva.com 
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ció d’una ciutat que creixia en estatus 
dintre l’Imperi gràcies a les reformes 
i als privilegis concedits pel podero-
síssim August. L’ager tarraconensis, el 
vast territori extramurs que s’admi-
nistrava des de Tàrraco, proveïa l’urbs 
de tot tipus de béns de consum. I els 
excedents s’exportaven des del port 
fins a territoris remots. 

Una prolongació de la ciutat
Si a Tàrraco hi vivien unes 15.000 o 
20.000 persones, els darrers estudis 
calculen que entre 60.000 i 70.000 
persones més vivien al servei d’ex-
plotacions agropecuàries, coníferes 
i ramaderes muralla enfora, un com-
plex sistema de propietats delimita-
des pel cadastre. En la quadriculada 
planificació del camp, les traces que 
parcel·laven les propietats eren en rea-
litat la prolongació de la ciutat. “Urbs 
i ager eren dues parts d’una mateixa 

cosa”, explica  l’arqueòloga Marta Pre- 
vosti, codirectora d’un extens estudi 
sobre l’ager tarraconensis. 

La parcel·lació del terreny era gai-
rebé perfecta. “No tenien satèl·lit, però 
sí uns coneixements de trigonometria 
i instrumental que els permetien ser 
molt precisos. Molt del seu saber es va 
perdre al final de la civilització, i no 
l’hem recuperat fins a l’edat moder-
na”, explica Isaac Moreno, enginyer 
expert en topografia romana. 

L’administració de Tàrraco vetlla-
va pels límits de les centúries, perquè 
basant-se en aquestes unitats parcel-
làries es cobraven els impostos. Les 
fites amb què els romans marcaven 
el terreny estaven sota la protecció de 
Júpiter, i moure-les estava penat amb 
galeres. “Encara queden moltes tra-
ces de propietats i camins al camp 
que són rectilínies. Són l’herència del 
sistema d’ordenament urbanístic 

romà”, explica Prevosti. Seguint con-
sells d’autors coetanis com Cató i Vi- 
truvi, els romans triaven i pagaven 
les seves propietats segons l’orienta-
ció, les comunicacions i els recursos 
disponibles. Però, a més, estaven obli-
gats a fer tasques de vigilància, man-

tenir en bon estat les vies d’aigua 
pública (com l’aqüeducte de les Fer-
reres) i fer transitables els camins. 

Les úniques excepcions eren les 
carreteres principals com la Via 
Augusta —que coincideix en part 
amb el traçat de l’actual N-340—, que 
l’administració mantenia. Garantir 
la mobilitat en aquestes vies, amb 

Moure les fites amb 
què es marcaven 
els terrenys estava 
penat amb galeres

>>>

>>>

La torre dels Escipions és un sepulcre
monumental bastit al peu de l’antiga Via 
Augusta, a uns 5 km al nord de Tarragona, 
davant la platja Llarga [a sota]. A la pàgina 
anterior, visites teatralitzades a la vil·la 
dels Munts i estàtua d’Antínous trobada 
en aquest jaciment romà d’Altafulla. 
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cOM eRa Una VIl·la

Alt nivell vora el mar

VIl·la dels MUnTs. És a tocar de la costa,  
en una cota elevada entre el barri marítim d’altafulla  
i les urbanitzacions al sud de Torredembarra. 

 Pg. del Fortí, s/n. altafulla |  977 25 15 15 
 Fins al 31 de maig, de 10 a 13 i de 15 a 17.30 h 

els laborables i de 10 a 13.30 h els festius |  1,8€.

VIl·la de cenTcelles. És a menys de mig 
quilòmetre de Constantí. al poble, baixeu fins al barri 
de Centcelles i seguiu el camí en direcció al Francolí. 
 977 25 15 15 (truqueu-hi abans d’anar-hi per 

assegurar-vos que és obert) |  Fins al 31 de maig, 
de 10 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h els laborables, 
i de 10 a 13.30 h els festius |  1,8€.

VIl·la de la llOsa. És just davant de la platja 
de l’Horta de Santa Maria, al carrer de josep 
iglésies, molt a prop del centre de Cambrils 
i de la riera d’alforja.  977 79 45 28 |  els 
dissabtes, de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h; 
els diumenges i festius, de 10 a 13.30 h |  1,5€.

igual que Tàrraco, la senyorial vil·la dels Munts  
va assolir en el segle ii la seva màxima esplendor. 
L’edifici preexistent va ser llavors reestructurat per 
convertir-se en una mansió luxosa, amb una vista 
marítima espectacular i concebuda per a l’oci i el 
lleure. L’arquitectura estava al servei de la manera 
de viure que segons Plini el jove distingia les elits 
socials de l’època. el dia a dia del senyor dels 
Munts incloïa governar, dictar a l’escrivent... i també 
meditar, passejar, menjar, declamar, fer exercici, 
banyar-se, conversar, atendre els masovers  
i esporàdicament caçar. un gran nombre de 
servents vivien a la casa, que disposava de dues 
zones de banys (una a peu de platja), un gran 
menjador de 200 m2, un gran jardí, gimnàs, 
cambres de músics i fins i tot un templet de  
culte mistèric on se sacrificaven braus. 

Reconstrucció 
de l’antic ager 
tarraconensis

Límit de les 
comarques 

actuals
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els dOMInIs 
del municipi de 
Tàrraco anaven 
molt més enllà 
de l’urbs, tal i com 
es pot comprovar 
en aquest mapa. 
el camp era una 
extensió més de 
la ciutat i estava 
ordenat en par- 
cel·les rectilí- 
nies. una xarxa 
de camins 
comunicava 
les explotacions 
agràries entre 
si i amb l’urbs, 
que tenia asse- 
gurat així el 
subministrament 
de productes.
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La vil·la dels Munts, al segle ii dC, va pertànyer al governador de 
Tàrraco Gai avit i la seva dona Faustina. era una vil·la luxosa, amb 
termes pròpies, i molt ben comunicada, al costat de la Via augusta.

a més de les 2  termes de dins el recinte de  
la vil·la dels Munts, n’hi havia unes 3  altres  
a tocar de la costa per aprofitar l’aigua del mar.

Les vil·les romanes podien tenir caràcter residencial,  
però fonamentalment eren unitats d’explotació agrària.  
Tàrraco era coneguda també pel seu 1  vi.

De 4  l’edifici residencial es conserven 
actualment parts d’algunes habitacions,  
amb restes de pintures murals i mosaics. 

1

2

4

3

Vil·la dels 
Munts

Vil·la de 
centcelles

Vil·la de  
la llosa
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molta gent va buscar la virtut recupe-
rant les arrels. I August era el primer 
a donar exemple”, explica Carles Alcoy, 
filòleg expert en clàssics romans. 

La virtut, però, no estava renyida 
amb l’opulència. La més gran i luxo-
sa de totes les vil·les és la dels Munts. 
Gai Valeri Avit, que hi va viure en el 
segle ii dC, obsequiava els seus hostes 
amb tots els luxes imaginables: banys 
termals a peu de platja, gimnàs, sala 
de banquets, calefacció amb aigua... 

fins i tot un templet de culte mistèric 
on se sacrificaven braus. Extravagàn-
cies i alt nivell per a qui exercia de 
duumvir o alcalde de Tàrraco. 

Diuen que durant la seva visita a 
Tàrraco, l’hivern del 122 al 123, l’em-
perador Adrià va allotjar-se en aques-
ta mansió a només dotze quilòmetres 
de la ciutat, que aprofita el pendent 
d’un turonet per escenificar la monu-
mentalitat del poder. Devia resultar 
espectacular, però, com tot, res no 
dura per sempre. Cap al darrer quart 
de segle, els Munts va patir un incen-
di i, tot i que va conservar l’activitat 
agrícola fins al segle vii, mai més no 
va tornar a ser el que era. 

Però mentre els Munts perdia 
protagonisme, altres vil·les en gua-
nyaven. És el cas de Centcelles, un 
centre de poder important durant el 
declivi de Tàrraco, al Baix Imperi, 
i que també es pot visitar. La sala de 
representació, amb rics murals pale-
ocristians al sostre, servia per accen-
tuar el ritual d’obediència al senyor. 
Tàrraco i el món romà entraven pro-
gressivament en un procés de feuda-
lització, el nou ordre imperant 
durant el mil·lenni següent.  

 
Oriol Margalef. Periodista. 
Col·labora en diversos mitjans.

serveis de posta per als cavalls 
estratègicament distribuïts, era indis-
pensable per fer funcionar l’Imperi. 
I l’exèrcit les vigilava de prop. 

El coronament d’aquest xarxa 
rural tan ben organitzada eren les 
vil·les, una mena de cortijos de l’època. 
A la dreta del Francolí, en un territo-
ri de 345 km2, l’Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica ha documentat 
una alta densitat de vil·les: seixanta-
cinc. A les més grans entorn de Tàr-
raco —com la pesquera de Cal·lípolis 
(Vila-seca), l’agrícola i visitable vil·la 
de la Llosa (Cambrils) o la residència 
dels Munts (Altafulla)—, hi podien 
viure més de quaranta persones.

L’auge de les vil·les coincideix amb 
l’esplendor de Tàrraco, els tres primers 
segles de la nostra era. “El camp es va 
posar de moda coincidint amb una 
crisi creditícia, durant l’època d’Au-
gust. Igual que els neorurals d’ara, 

“Molta gent va buscar 
la virtut recuperant 
les arrels, igual que 
els neorurals d’ara”

Una de les estances principals de la 
vil·la romana de Centcelles, a Constantí, 
va ser habilitada a mitjan segle iv com 
a mausoleu. A la cúpula hi ha uns mosaics 
de gran valor que representen escenes 
de cacera i també bíbliques. És un 
monument clau de l’art paleocristià. 

TarraGONa rOMaNa  caMP

Al final de la platja 
d’altafulla hi ha les 
restes romanes de 
les termes que la 
vil·la dels Munts 
tenia vora el mar 
[a dalt]. Una de les 
tasques de l’exèrcit 
romà era vigilar les 
carreteres principals 
de l’Imperi, com es 
mostra en una de les 
activitats de Tàrraco 
Viva a l’aqüeducte 
de les ferreres.
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