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Dos abocadors del començament del segle v dC
al suburbi portuari de Tàrraco1
Two dumps from the early fifth century AD in the port
suburb of Tarraco

El port romà de Tàrraco i el seu suburbi han viscut un renovat interès per part de la investigació arqueològica en els darrers
anys, especialment arran de les nombroses excavacions realitzades
a la zona durant els anys noranta del segle passat. No obstant
això, manquen encara estudis específics i en profunditat d’aquesta
interessant i extensa àrea. L’objectiu d’aquest article és contribuir
al seu coneixement a través de l’estudi ceràmic de dos abocadors
domèstics localitzats a l’anomenada parcel·la 22B (Av. de Vidal i
Barraquer, 44-46 - C. de Felip Pedrell, 12) i datats al començament
del segle v dC, moment en què, d’altra banda, el suburbi va viure
un rellevant impuls socioeconòmic i urbanístic.
Paraules clau: Tàrraco, Antiguitat tardana, suburbi portuari,
abocadors domèstics, estudi ceràmic.

1.		 Aquest article es basa en l’estudi realitzat com a treball
de fi de màster en arqueologia clàssica (ICAC, URV i UAB),
presentat al juny del 2014 i dirigit pel doctor Josep Anton
Remolà Vallverdú (MNAT).
Agraeixo la disposició i les facilitats que m’han proporcionat des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, així

Archaeologists’ interest in the Roman port of Tarraco and its
suburb has recently been renewed, particularly since the multiple
excavations that took place in this area during the 1990s. Nevertheless, specific detailed studies of this interesting and large sector
are still required. The aim of this paper is to contribute to the
knowledge of it by studying the pottery from two domestic dumps
located on the so-called Plot 22B (Av. de Vidal i Barraquer, 44-46
- C. de Felip Pedrell, 12) and situated chronologically in the early
fifth century AD, a time when there was also major socioeconomic
and urban boom in the suburb.
Keywords: Tarraco, Late Antiquity, port suburb, domestic dumps,
pottery study.

com el suport i l’orientació d’en Josep Anton Remolà i d’en
Joaquin Ruiz de Arbulo. D’igual manera, a en Josep Maria
Macias he d’agrair les seves aportacions i suggerències. Finalment, voldria expressar també una veritable gratitud a la
meva família i al Francesc, per la seva imprescindible ajuda
i comprensió.
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Figura 1. Fotografia aèria de Tarragona on s’indica la zona inclosa dins el PERI-2 (a partir de Remolà i Sánchez 2010: figura 1).

L’estudi que presentem s’ha centrat en l’anàlisi de
dos contextos ceràmics que van ser documentats gràcies
a les diverses excavacions d’urgència desenvolupades,
especialment al llarg de les últimes dècades del segle
passat, a l’antiga àrea portuària de Tàrraco. Si bé és
cert que aquesta zona ha estat objecte d’intervencions
arqueològiques des d’antic, entre les quals destaquen
aquelles dirigides per mossèn Serra i Vilaró a la necròpolis paleocristiana (del 1926 al 1933), són aquestes
darreres (Macias, Fiz, Piñol, Miró i Guitart 2007) les
que ens han permès ampliar de manera significativa
el coneixement sobre l’extensa àrea portuària de la
ciutat romana. De fet, en els darrers anys han sorgit
diversos estudis i articles que reflecteixen el renovat
interès de la investigació pel port i el seu suburbi
a l’Antiguitat.2 Així doncs, el nostre objectiu ha es-

2.		 Es tracta, però, de treballs força sintètics que en certa
mesura mostren un coneixement genèric d’aquest sector i que
revelen la necessitat d’estudis més específics i profunds que ens
ajudin a comprendre la seva formació i evolució, però també la
seva realitat socioeconòmica (Adserias, Pociña i Remolà 2000;
Ciurana i Macias 2010; López 2006; Macias 2012; Macias i
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tat aprofundir en l’estudi de l’àrea portuària durant
l’Antiguitat tardana a través de la seva materialitat
ceràmica i, més específicament, aportar noves dades
sobre el consum d’un espai determinat de l’esmentada
zona en relació amb les dinàmiques d’intercanvi a
l’extrem occidental del Mediterrani.
Els contextos ceràmics que hem estudiat s’ubicaven
a l’anomenada parcel·la 22B, que s’incloïa dins els
terrenys del “Pla Especial de Reforma Interior (PERI)
2, Jaume I - Tabacalera” i que avui dia correspon
al xamfrà format pel número 12 del carrer de Felip
Pedrell i el 44-46 del l’avinguda del cardenal Vidal
i Barraquer (figures 1-2). Les excavacions d’aquest
solar van ser portades a terme per l’empresa CodexArqueologia i Patrimoni entre el mes de març de l’any
1999 i el setembre del 2000, sota la direcció tècnica
de P. Otiña i C. A. Pociña i la coordinació de J. A.
Remolà. Aquestes intervencions arqueològiques van
permetre constatar evidències amb un ampli ventall
Remolà 2005; Macias i Remolà 2010; Pociña i Remolà 2001;
Remolà i Sánchez 2010; Ruiz de Arbulo 2001-2002).
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Figura 2. Planta del PERI-2 amb el parcel·lari i la localització de la parcel·la 22B (a partir de Remolà
i Sánchez 2010: figura 3).

cronològic, que en època antiga es remunten al segle
i aC i que s’allarguen fins als segles vi-vii dC.
A grans trets, durant les primeres fases (segles i aC
- ii dC) es van documentar activitats d’extracció de
pedra a l’aflorament rocós situat al sector sud-oest
del solar i la construcció de diferents edificis, probablement vinculats a activitats portuàries, a la part
meridional, davant un vial que discorria en direcció
sud-est-nord-oest. Aquesta realitat es va interrompre
en la següent fase (entre els segles iii i iv dC), ja que
l’àrea es va transformar en un espai de necròpolis,
amb un total de 19 enterraments disposats de manera discontínua, i s’inutilitzaren les construccions
altimperials, ara reblertes amb sediments sorrencs i
una gran quantitat de pedres (Otiña i Pociña 2005:
27-31). No es tracta, però, d’evidències aïllades, sinó
que de fet en aquest període tota l’àrea portuària va
viure un clar procés de recessió i d’utilització com a
àrea d’enterrament.
També en consonància amb el context general, al
començament del segle v dC, es palesa una revitalització en aquest solar, fase en la qual van formar-se
els dos dipòsits estratigràfics objecte d’aquest estudi
Revista d’Arqueologia de Ponent 25, 2015, 103-133, ISSN: 1131-883-X

(figura 3). El primer d’aquests contextos (T2-P22B-C1)
es va generar al sector sud-oest, tot aprofitant un punt
on l’aflorament rocós abans esmentat presentava un
marcat pendent. El segon (T2-P22B-C2) es trobava
al costat est de l’edifici altimperial i es va generar
a l’obertura que havia deixat l’expoli parcial d’una
canalització (Otiña i Pociña 2005: 38-40). En aquest
sentit cal apuntar que, tot i la diversitat de les unitats
estratigràfiques que van diferenciar-se per cada un
dels contextos, les semblances en la seva naturalesa
formativa i composició ens han permès afirmar que
es tracta d’uns nivells d’abocament que podem definir
com dos conjunts tancats de deixalles de caràcter
inequívocament domèstic3 i que comparteixen una
cronologia similar.
3.		 S’associen a aquest tipus de deixalles aquells residus
relacionats amb el consum de productes per l’alimentació o
amb objectes de caràcter utilitari, com poden ser vaixelles o
utensilis de cuina, en contraposició a aquelles fruit de tasques
productives artesanals, generalment amb peces de rebuig o
escòries, o bé d’activitats edilícies, amb restes de materials per
a la construcció o runa (Remolà 1999: 109).
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Figura 3. Planta de les restes de la parcel·la 22B del PERI-2 (autors: O. Soto, P. Aliende i R. Palau/Codex - Arqueologia i
Patrimoni). Destaquem la ubicació dels dos abocadors.

Figura 4. Secció amb les unitats estratigràfiques del context T2-22B-C1 (autors: O. Soto, P. Aliende i R. Palau/Codex Arqueologia i Patrimoni).
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Finalment, la darrera fase d’aquest solar, datada
entre els segles vi i vii dC, va significar la seva total
transformació. D’una banda, es va realitzar un nou
vial, situat directament sobre el segon dels abocadors ara exposats i en direcció sud-oest-nord-est,
és a dir perpendicular a l’antic carrer altimperial.
A més a més, es van aprofitar i compartimentar en
diverses estances els edificis de les primeres fases i
van edificar-se nous àmbits al nord, evidències que
coincideixen cronològicament amb la construcció
dels banys trobats a la parcel·la veïna, la 22A, i
que probablement formen part d’una extensa domus
tardoantiga. El definitiu abandó de la zona sembla
que va produir-se al llarg d’aquesta setena centúria,
tal vegada arribant a l’inici de la següent (Otiña i
Pociña 2005: 40-43).

Context 1 de la parcel·la 22B del
PERI-2
El primer context (T2-22B-C1) que presentem és
un extens abocador que s’ubicava al sector sud-oest
de la parcel·la 22B del PERI-2 i que va formar-se
aprofitant el marcat pendent que oferia l’aflorament
rocós en aquest punt del solar (figura 4). Així, aquest
abocador quedava delimitat per la mateixa roca a
la cara nord i pels murs dels edificis altimperials al
sud i a l’est. Els nivells d’abocament, corresponents
a les unitats estratigràfiques 5200, 5218, 5253, 5261
i 5291, formaven un conjunt homogeni i amb una
mateixa composició, caracteritzada per sediments
llimosos i una gran quantitat de carbons i restes
ceràmiques, amb un NE total de 846 exemplars
(figura 5).

Categoria

NE

NE (%)

Ceràmica fina

253

29,90 %

Ceràmica comuna i de cuina

428

50,59 %

Àmfores

165

19,50 %

TOTAL

846

dC al suburbi portuari de Tàrraco

Ceràmica fina
La ceràmica fina (figures 6-12) representa gairebé
un terç (29,90 %) del percentatge total d’aquest context. La producció de TSA D és la més àmpliament
documentada, ja que més de la meitat del total (64,03
%) es correspon amb aquesta vaixella. Per tant, supera
amb escreix el nombre d’individus constatats per la
resta de classes, dintre les quals la TS Lucente i les
produccions peninsulars tardanes de TSH són les més
ben representades (15,41 % i 13,04 % respectivament).
Molt més secundàries són, en canvi, les dues classes
de DSP (ambdues amb un 3,16 %) i certament minsa
és la constatació de la TSA C (1,18 %). Tot i així,
aquesta i la TSA D formen el grup més nombrós
(65,21 %) quant a la procedència de la vaixella de
taula, seguit de les produccions gàl·liques (21,73 %),
format per la TS Lucente i les DSP, i en últim lloc
les hispàniques (13,04 %).
D’altra banda, aquesta categoria ceràmica es caracteritza, fonamentalment, per la presència de bols
i copes de dimensions petites (44,26 %), però també
per plats i fonts de gran diàmetre (39,52 %). Entre
les primeres formes sens dubte és el tipus Hayes
91A/B el que s’ha constatat amb més freqüència. Es
tracta d’un bol amb un petit peu i amb una distintiva
motllura, en alguns exemplars decorada amb estries,
que recorre tota la seva part externa just per sota
del llavi. Igualment rellevants per la seva reiterada
presència són el tipus Hayes 73, bol de base plana,
peu poc desenvolupat i vora rectilínia, documentat
tant en produccions de TSA C (amb un característic
dentat al llavi) com de TSA D; i la copa Hayes 80,
també plana en la base i amb un peu poc marcat,
però amb un llavi gruixut i arrodonit. Dins les classes
provinents de la Gàl·lia destaquen els tipus Lamboglia 1/3, una copa amb peu, parets força rectilínies
i llavi desenvolupat, i Lamboglia 8, bol amb peu,
fons pla i llavi arrodonit i gruixut. Les produccions
peninsulars, per la seva banda, mostren un repertori
reduït, únicament amb dos tipus, el Dragendorff 37T,
copa acampanada amb un petit peu, i el Ritterling
8, bol molt senzill, amb peu, parets corbes i llavi
indiferenciat d’aquestes.

Figura 5. Quadre general del T2-22B-C1, amb les relacions
percentuals segons categories.

Classe

Tipus

TSA C

Hayes 73B

TSA D

Hayes 50B, 58B, 59, 60, 61A, 61B, 67, 73A, 73B,
73/67, 76, 80A, 80B, 81, 91 A/B, Lamb. 9A, 9B

162

TSH tardana

Drag. 37T, Ritt. 8

33

TS Lucente

Lamb. 1/3, 2/37, 8, 24/25, Rigoir 9

39

DSP ataronjada

Lamb. 8, Rigoir 6B?

8

DSP grisa

Lamb. 8, 9, Rigoir 1, 2?, 6, 18?

8

TOTAL

NE
3

253
Figura 6. Ceràmica fina del T2-22B-C1, segons classes i tipus.
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Origen
Nord d’Àfrica
Hispània
Gàl·lia

NE
165
33
55

NE (%)
65,21 %
13,04 %
21,73 %

Figura 7. Ceràmica fina del T2-22B-C1, segons procedències.

Forma
Plat/font
Bol/copa
Gerra
Indeterminades

v

dC al suburbi portuari de Tàrraco

NE
100
112
2
39

NE (%)
39,52 %
44,26 %
0,79 %
15,41 %

Figura 8. Ceràmica fina del T2-22B-C1, segons formes.

Figura 9. Terra Sigillata Africana D del T2-22B-C1. Hayes 61A (1-2), Hayes 61B (3-4) i Hayes 59 (5-6).
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Figura 10. Terra Sigillata Africana D del T2-22B-C1. Hayes 67 (1), similar a Hayes 73/67 (2), Hayes 60 (3) i Lamboglia 9B (4-5).
Revista d’Arqueologia de Ponent 25, 2015, 103-133, ISSN: 1131-883-X

109

Ada Lasheras González, Dos abocadors del començament del segle

v

dC al suburbi portuari de Tàrraco

Figura 11. Terra Sigillata Africana C (1) i D (2-6) del T2-22B-C1. Hayes 73B (1), Hayes 58 (2), similar a Hayes 80A (3),
Hayes 80B (4) i Hayes 91A/B (5-6).
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Figura 12. Terra Sigillata Lucente (1-3) i Hispànica tardana (4-5) del T2-22B-C1. Lamboglia 1/3 (1), Lamboglia 8 (2), gerra
indeterminada (3), Dragendorff 37T (4) i Ritterling 8 (5).
Revista d’Arqueologia de Ponent 25, 2015, 103-133, ISSN: 1131-883-X
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Dintre del grup dels plats i les fonts de gran
diàmetre, conformat quasi exclusivament per les
produccions africanes, cal esmentar el tipus Hayes
59, un plat de fons pla i vora gairebé horitzontal;
el Hayes 61A, plat també sense peu, encara que
amb un llavi de secció triangular i inclinat cap a
l’interior; el Hayes 61B, variant de l’anterior que
presenta un llavi més vertical; el Hayes 67, plat
amb una característica vora escalonada i un llavi
gruixut, i, finalment, el tipus Lamboglia 9B, plat de
vora arrodonida, parets corbes en la part inferior i
sovint amb decoració acanalada en la cara externa,
més freqüent que la seva variant 9A. Tot i així,
hem constatat també un exemplar de procedència
gàl·lica, el tipus Rigoir 1, gran plat de base plana,
sense peu i vora horitzontal.

Ceràmica comuna i de cuina
La ceràmica comuna i de cuina (figures 13-17)
és la categoria més representada en aquest context
(50,59 %), i també la que reflecteix una major diversitat de classes ceràmiques. Si bé és cert que
són tres les més documentades, la grollera reduïda
(36,44 %), la cuina africana (20,79 %) i la comuna
oxidada (19,62 %), existeix un ampli ventall de classes que es mouen per sota del 10 % i que mostren
una gran varietat respecte a les procedències de les
produccions. Així, trobem ceràmica comuna d’origen
africà (6,30 %); ceràmica de partícules platejades
(4,90 %), de procedència encara incerta, tot i que
es planteja un possible origen itàlic o de les illes del
Mediterrani central (Macias i Cau 2012: 516); ceràmica eivissenca (3,73 %); ceràmica grollera oxidada
(3,27 %) produïda en un àmbit regional i/o local;
ceràmica de Sardenya4 (3,03 %); ceràmica comuna del

v
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Mediterrani oriental (0,70 %); ceràmica comuna
reduïda (0,46 %) de procedència regional i/o local;
ceràmica de partícules daurades (0,46 %) d’origen
desconegut, i en últim lloc ceràmica de l’illa de
Pantelleria (0,23 %).
Les produccions regionals i/o locals (59,81 %),
formades per la ceràmica comuna oxidada, comuna
reduïda, grollera oxidadada i grollera reduïda, són
les que clarament destaquen dins aquesta categoria.
Tanmateix, els productes africans (27,10 %) són encara
força significatius en comparació amb la resta, que ja
mostren percentatges inferiors a la desena part del total.
Les ceràmiques de partícules daurades i platejades, que
formen el grup de les indeterminades, representen el
5,37 %. Aproximadament dos punts per sota estan les
ceràmiques eivissenques (3,73 %) i les del Mediterrani
central (3,27 %), on s’insereixen les de les illes de
Sardenya i Pantelleria. Molt menys rellevant encara és
el 0,70 % que representen les produccions orientals,
tot i que és certament interessant la seva constatació.
Entre les formes més àmpliament registrades
en aquesta categoria trobem, en primer terme, les
cassoles (23,59 %), bona part de les quals es corresponen a la classe de la ceràmica grollera reduïda i
presenten una gran multiplicitat de tipus. En general,
es tracta tant de cassoles altes com baixes, encara
que són aquestes últimes les que apareixen amb més
freqüència. No obstant això, entre les d’origen africà predomina clarament el tipus Ostia III 267, una
cassola alta amb el llavi ametllat i una petita ranura
per a la tapadora. A més a més, entre les cassoles
de comuna oxidada hem constatat formes similars
a tipus documentats en produccions africanes, com
per exemple alguna cassola alta molt semblant al
tipus Ca/CA?/1. Força nombrosos són també els gibrells (7,71 %) no només entre la comuna africana,

Classe

Tipus

NE

Cuina africana

Lamb. 9A, 10A, 10B, Ostia I 261, Ostia I 262, Ostia II 302, Ostia III
267, Ostia III 332, Vila-roma 5.32

89

Comuna africana
Cer. Sardenya
Cer. Pantelleria
Cer. eivissenca
Comuna oriental
Cer. part. daurades
Cer. part. platejades
Comuna oxidada
Comuna reduïda
Grollera oxidada
Grollera reduïda

Am/Ca/1, M/Ca/1, M/Ca/2, M/Ca/8, Gi/Ca/8, Gi/Ca/9, Gi/Ca/18, Gi/Ca/20
Cb/Lip/3
P/Pan/11?
Ab/Eiv/1, Gi/Eiv/1, Gi/Eiv/2, Gi/Eiv/3
Oc/Or/67?
Ca/Dau/5
Cb/Pla/1, Cb/Pla/5, Cb/Pla/6
Ca/Cox/1, G/Cox/6?, Gi/Cox/1, M/Cox/1

Ca/Gre/15, Ca/Gre/17, Ca/Gre/18, Ca/Gre/19, Cb/Gre/8?, Cb/Gre/9, Cb/
Gre/14, Oc/Gre/1?, Oc/Gre/2?, Oc/Gre/14.2

TOTAL

27
13
1
16
3
2
21
84
2
14
156
428

Figura 13. Ceràmica comuna i de cuina del T2-22B-C1, segons classes i tipus.

4.		 Investigacions recents han proposat un origen sard per
a aquestes ceràmiques, a les quals abans se’ls pressuposava
una procedència de l’illa de Lípari (Macias i Cau 2012: 516).
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Origen
Nord d’Àfrica
Mediterrani central
Eivissa
Mediterrani oriental
Local/regional
Indeterminat
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NE
116
14
16
3
256
23

NE (%)
27,10 %
3,27 %
3,73 %
0,70 %
59,81 %
5,37 %

Figura 14. Ceràmica comuna i de cuina del T2-22B-C1, segons procedències.

Forma
Olla
Cassola
Plat/tapadora
Plat/font
Morter
Gerra
Gibrell
Ampolla
Vas amb abocador
Indeterminades

NE
19
101
7
6
16
13
33
3
1
229

NE (%)
4,43 %
23,59 %
1,63 %
1,40 %
3,73 %
3,03 %
7,71 %
0,70 %
0,23 %
53,50 %

Figura 15. Ceràmica comuna i de cuina del T2-22B-C1, segons formes.

Figura 16. Ceràmica comuna africana del T2-22B-C1. Gi/Ca/9 (1),
similar a M/Ca/8 (2) i morters indeterminats (3-4).
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Figura 17. Ceràmica comuna oxidada (1), comuna oriental
(2), grollera reduïda (3-4) i cuina africana (5) del T2-22B-C1.
Gerra indeterminada (1), similar a Oc/Or/67 (2), Oc/Gre/2.8 (3),
similar a Cb/Gre/8 (4) i Ostia III 267 (5).
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on destaca el tipus Gi/Ca/9, de parets verticals, vora
sortint i amb una carena gruixuda a l’interior; sinó
també entre la ceràmica eivissenca, dintre la qual és
representatiu el tipus Gi/Eiv/2, gibrell de paret recta
i sortint, vora horitzontal i llavi gruixut.
Menor representativitat tenen altres formes, com
les olles (4,43 %), especialment constatades dintre
la classe de ceràmica grollera reduïda, encara que
cal esmentar la presència d’altres formes procedents
del Mediterrani oriental, com el tipus similar a Oc/
Or/67, olla de cocció de vora recta i gruixuda i amb
un petit sortint a l’interior. Els morters (3,73 %)
s’inscriuen dins la ceràmica comuna africana i predomina el tipus M/Ca/8, morter de parets gruixudes,
llavi arrodonit i motllura llarga i corba situada per
sota d’aquest. Les gerres (3,03 %), per la seva banda,
s’han documentat tant en produccions de ceràmica
comuna africana com de ceràmica comuna oxidada
i, a grans trets, es tracta de formes amb vores verticals, llavis marcats i anses ondejades. Percentatges
més reduïts encara mostren tant els plats (1,40 %),
procedents únicament de l’illa de Pantelleria, com
els plats/tapadora (1,63 %), d’origen nord-africà. En
últim terme, i amb una presència gairebé anecdòtica,
trobem les ampolles (0,70 %) d’origen africà, i un vas
amb abocador eivissenc (0,23 %).

Àmfores
Els contenidors amfòrics (figures 18-24), que
constitueixen un 19,50 %, presenten també força
varietat pel que fa a l’origen dels tipus evidenciats.
Certament la procedència majoritària (65,45 %) és
la part occidental de l’Imperi, però la seva heterogeneïtat és destacada, ja que poden distingir-se
fins a cinc grups. En aquest sentit val la pena
assenyalar que no són pas els contenidors amfò-

Origen
Nord d’Àfrica
Bètica
Lusitània
Eivissa
Pen. Itàlica
Mediterrani oriental
Indeterminat
TOTAL
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rics nord-africans (16,36 %) els més comuns en
aquest context, sinó aquells produïts a la mateixa
península, dintre dels quals trobem els d’origen
bètic (21,21 %) i els lusitans (18,78 %). En últim
terme, dins aquesta àrea oest cal situar també
les àmfores itàliques (7,87 %) i les eivissenques
(1,21 %). Els productes d’origen oriental, per la seva
banda, representen aproximadament una desena part
del total (10,90 %) i els tipus identificats mostren
igualment una certa diversitat de procedències, des
de les costes occidentals d’Anatòlia i les illes de
l’Egeu fins a les regions de Síria i Palestina.
Si ens fixem concretament en els tipus determinats, entre les àmfores d’origen nord-africà destaquen
els anomenats contenidors cilíndrics de mitjanes
dimensions, és a dir el tipus Keay 25 i les seves
variants, el contingut de les quals encara es desconeix. En aquest conjunt, però, hem documentat
concretament les variants 25C, G i P. Pel que fa al
grup d’envasos bètics, sens dubte sobresurt el tipus
Keay 19A-B, característic pel seu coll amb perfil en
“s” i destinat a portar especialment salaons; tot i
que és també abundant l’àmfora oleària Keay 13C-D
/ Dressel 23, de cos ovoide, coll gairebé inexistent i
vora gruixuda des d’on sovint sorgeixen les anses.
Quant a les produccions lusitanes és de destacar el
clar predomini del tipus Keay 68/91. Fins fa ben poc
s’havia considerat un possible origen tarraconense
per a aquesta àmfora de gran variabilitat tipològica,
colls tronconònics i vores també versàtils, però recentment se n’ha pogut determinar l’origen lusità.5
Tanca aquest grup de productes occidentals el tipus
itàlic Keay 52, l’únic constatat per a aquest origen.
Es tracta d’una àmfora destinada probablement a
transportar vi, de cos piriforme, coll cilíndric i llavi
de secció triangular, tot i que arrodonit. Val la pena
apuntar que alguns dels exemplars, tot i presentar

Tipus
Keay 1B, 3B, 6, 25C, 25G, 25P
Keay 13A, 13C-D, 19A-B,
Keay 16A, 16B-C/22, 23, 68/91
Keay 52
LRA 1, LRA 3, LRA 4

v

NE
27
35
31
2
13
18
39
165

NE (%)
16,36 %
21,21 %
18,78 %
1,21 %
7,87 %
10,90 %
23,63 %

Figura 18. Àmfores del T2-22B-C1, segons tipus.

Pars
Occident
Orient
Indeterminada

NE
108
18
39

NE (%)
65,45 %
10,90 %
23,63 %

Figura 19. Àmfores del T2-22B-C1, segons procedències.

5.		 Comunicació personal de J. A. Remolà, a qui agraeixo
la informació.
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les partícules micàcies habituals, mostren alhora unes
peculiars pastes rosades.
Entre les àmfores d’origen oriental destaca el tipus
LRA 4, característic per la seva manca de coll, vora
quadrangular i ascendent, i per presentar bandes
acanalades en la cara externa del seu cos oval. Aquest
procedeix de l’àrea palestina i sovint s’ha relacionat
amb el transport del cèlebre vi de Gaza (Remolà
2013: 323). Igualment habitual en aquest context és
el petit envàs conegut com LRA 3, de cos piriforme,
coll estret i alt i distintives anses aferrades sobre el
cos. El seu origen cal situar-lo molt probablement en
la banda occidental de l’actual Turquia i, pel que fa
al seu contingut, es planteja que es destinés a algun
tipus d’oli o ungüent (Remolà 2013: 310). Alhora,

dC al suburbi portuari de Tàrraco

cal esmentar la constatació d’un possible exemplar
del tipus Àgora d’Atenes M-273, provinent de l’àrea
de l’Egeu i que es distingeix per un coll cilíndric,
una vora poc desenvolupada i un llavi lleugerament
gruixut en la part externa. No s’ha pogut determinar
amb claredat el seu contingut, però els revestiments
amb resines evidenciats en algunes peces de Marsella descarten el transport d’oli (Remolà 2013: 310).
En últim terme, cal destacar la documentació d’un
segell probablement també d’origen oriental. Dissortadament, però, no l’hem pogut identificar amb major
precisió atès el seu estat de conservació. Es tracta
d’un segell emmarcat per un cercle, dins el qual poden
observar-se encara tres caràcters, entre els quals tal
vegada pot intuir-se una “p” (o bé una “ρ” grega).

Figura 20. Àmfores africanes del T2-22B-C1. Similars a Keay 25C (1-2), Keay 25C/E (3), Keay 25P (4), similar a
Keay 25G (5) i indeterminades (6-8).
Revista d’Arqueologia de Ponent 25, 2015, 103-133, ISSN: 1131-883-X

115

Ada Lasheras González, Dos abocadors del començament del segle

v

dC al suburbi portuari de Tàrraco

Figura 21. Àmfores bètiques del T2-22B-C1. Similar a Keay 13A (1), similars a Keay 13C-D (2-4), Keay 16B-C/22 (5) i Keay
19A-B (6-8).
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Figura 22. Àmfores bètiques (1-2) i lusitanes (3-5) del T2-22B-C1. Indeterminades (1-2) i Keay 68/91 (3-5).
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Figura 23. Àmfores orientals del T2-22B-C1. Late Roman Amphora 4 (1-3), Late Roman Amphora 3 (4) i similar a Àgora
d’Atenes M-273 (5).
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Figura 24. Àmfores empolitanes (1-2) i indeterminades (2-6) del T2-22B-C1. Tipus indeterminats (1-2 i 4-6) i similar a
Tardà A (3).
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Figura 25. Segell (1-2) i llànties (3-6) del T2-22B-C1. Segell circular amb tres caràcters sobre àmfora
oriental (1-2). Llànties africanes tipus Atlante VIII (3-6).

Llànties

Valoració conjunta

Les llànties (figura 25) constatades en aquest
context sumen un NE total de setze exemplars. A
excepció de tres individus dels quals no s’ha pogut
determinar l’origen, la procedència de la gran majoria d’aquestes llànties és nord-africana. D’entre
aquestes, predominen aquelles que es corresponen al
tipus Atlante VIII, amb un cos generalment ametllat
i ansa força vertical. Les decoracions, en general,
representen motius vegetals.

En definitiva, en aquest context predomina, com
és habitual, la ceràmica comuna i de cuina, la
qual representa aproximadament la meitat del total
d’exemplars (50,59%), mentre que la vaixella de taula
no arriba a un terç (29,90%) i les àmfores formen
el 19,50% restant. Cal destacar, a la vegada, la rellevància de les produccions africanes, especialment
respecte a la ceràmica fina i les ara esmentades
llànties, tot i que també entre la ceràmica comuna
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i els contenidors amfòrics s’observen percentatges
rellevants. No obstant això, en aquestes dues últimes
categories els percentatges dels productes d’origen
africà són menors i, de fet, no conformen el grup
majoritari dins les classes constatades, com sí que
ho fan en les altres dues categories. Així doncs, es
palesa una gran diversitat pel que fa a les procedències dels materials de ceràmica comuna i àmfores,
que van des de l’actual illa d’Eivissa fins a l’Egeu
i les costes de l’Àsia menor, però tot passant pel
Mediterrani central i específicament la península
Itàlica i les seves illes.
Quant a la datació d’aquest context, els tipus
i classes identificats marquen una cronologia que
oscil·la entre final del segle iv dC i inici del següent. En aquest sentit apunten alguns dels tipus
més constatats de TSA D, com el Hayes 59 i Hayes
61A i B, situats entre final del segle iv dC i fins al
primer quart o mitjan segle v dC. Però el bol Hayes
91A/B, àmpliament documentat, s’ha d’ubicar, gràcies
a recents investigacions, ja en el segle v dC, entre el
començament i la primera meitat d’aquesta centúria
(Bonifay 2004: 179-181). Igualment, la ceràmica comuna i de cuina presenta tipologies que han sigut
evidenciades en contextos de segle v dC i que, en
general, no el sobrepassen (a excepció d’un parell
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d’exemplars que fins ara no s’havien documentat en
aquestes cronologies). Les àmfores acaben de definir
aquesta proposta de datació, ja que hem registrat
tipus que o s’inscriuen en ple segle v dC, com les
produccions bètiques o orientals, o bé no superen la
primera meitat d’aquesta centúria, com les lusitanes
i bona part de les nord-africanes. A més a més, la
presència d’aquestes àmfores de l’est del Mediterrani
és encara reduïda en comparació amb períodes posteriors, fet que suggereix que devien ser de les primeres
importacions procedents d’aquest punt tan allunyat.
Val també la pena tenir en compte la constatació
dels tipus Keay 6 i 1B, més aviat propis del segle
iv dC, com també ho és la cassola africana Ostia
III 267, que no s’allarga més enllà de la primeria
del segle v dC. La cronologia d’aquest abocador, per
tant, sembla situar-se de manera força clara en un
moment inicial del segle v dC, no més enllà de la
seva primera meitat.

Context 2 de la parcel·la 22B del PERI-2
El segon dels contextos (T2-22B-C2) que analitzem
és també un abocador, encara que de dimensions
més reduïdes que l’anterior. Estava situat a la part
oriental de la parcel·la 22B, a tocar del mur est de

Figura 26. Detall de la localització del T2-22B-C2 (autors: O. Soto, P. Aliende i R. Palau/Codex - Arqueologia i Patrimoni).

Categoria
Ceràmica fina
Ceràmica comuna i de cuina
Àmfores
TOTAL

NE
33
57
25
115

NE (%)
28,69 %
49,56 %
21,73 %

Figura 27. Quadre general del T2-22B-C2, amb les relacions percentuals segons categories.
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La distància respecte a la procedència de les altres
produccions és, de nou, molt marcada, ja que les
hispàniques formen el 18,18 % i les gàl·liques el
6,06 % restant.
Pel que fa a les formes, aquesta categoria mostra
un significatiu percentatge de plats i fonts (45,45 %).
Destaquen especialment els tipus Hayes 59, un plat
de fons pla i vora gairebé horitzontal, i Hayes 67,
un plat amb una característica vora escalonada i
un llavi gruixut. Però també se n’han documentat
d’altres força habituals com les dues variants del
tipus Hayes 61, plats sense peu, llavi de secció
triangular i més o menys inclinat cap a l’interior
depenent de la variant.
Els bols i les copes (24,24 %) estan representats,
en les produccions africanes, quasi exclusivament
pel tipus Hayes 91A/B, un bol amb un petit peu i
amb una distintiva motllura que recorre tota la seva
part externa just per sota del llavi. Mentre que els
tipus Dragendorff 37T, una copa acampanada amb
un petit peu, i Ritterling 8, bol de parets corbes i
llavi indiferenciat d’aquestes, són els propis de les
produccions hispàniques. De totes maneres, val la
pena esmentar la presència d’un tipus molt menys
habitual, un bol de considerable diàmetre i amb una
gran vora hortizontal decorada a la barbotina, anomenat Holwerda 1936 Tav. VI núm. 658 i del qual
hem documentat un exemplar.

l’edificació altimperial, i aprofitava un petit espai
deixat per l’extracció parcial d’una canalització que
discorria en paral·lel a l’esmentada construcció (figura
26). En aquest cas, els nivells d’abocament distingits,
corresponents a les unitats estratigràfiques 5323,
5333, 5367 i 5380, van poder-se considerar com un
conjunt tancat no només per presentar una composició homogènia, formada per llims, petits carbons i
restes ceràmiques, sinó també perquè va quedar clos
en construir-s’hi un vial just per sobre. Es tracta, en
conseqüència, d’un context més reduït que l’anterior
i amb un NE de 115 exemplars (figura 27).

Ceràmica fina
Dins la categoria de la ceràmica fina (figures 2832), que consitueix un 28,69 % del total del conjunt,
hem documentat fins a cinc classes diferents, entre
les quals sobresurt clarament la TSA D (69,69 %). La
TSH tardana és la que segueix en nombre (18,18 %),
amb força diferència respecte a la resta de classes,
que no arriben a la desena part del total de la categoria. Així, la TSA C s’ubica en el 6,06 %, mentre que
tant la TS Lucente (3,03 %) com la DSP ataronjada
(3,03 %) tenen una representativitat encara més escassa. Són, per tant, les produccions d’origen nordafricà, amb unes tres quartes part del total (75,75 %),
les més constatades pel que fa a la vaixella de taula.

Classe
TSA C

Tipus
Hayes 53B?

NE
2

TSA D

Hayes 59, 59A, 61, 61A, 61B, Hayes 67, 91 A/B, Holwerda 1936 Tav. VI
núm. 658

23

TSH tardana
TS Lucente
DSP ataronjada
TOTAL

Ritt. 8, Drag. 37T?

6
1
1
33

Figura 28. Ceràmica fina del T2-22B-C2, segons classes i tipus.

Origen
Nord d’Àfrica
Hispània
Gàl·lia

NE
25
6
2

NE (%)
75,75 %
18,18 %
6,06 %

Figura 29. Ceràmica fina del T2-22B-C2, segons procedències.

Forma
Plat/font
Bol/copa
Indeterminades

NE
15
8
10

NE (%)
45,45 %
24,24 %
30,30 %

Figura 30. Ceràmica fina del T2-22B-C2, segons formes.
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Figura 31. Terra Sigillata Africana D del T2-22B-C2. Hayes 61A (1 i 3), Hayes 61B (2 i 4) i similars a Hayes 67 (5-6).
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Figura 32. Terra Sigillata Africana D (1) i Hispànica tardana (2-3) del T2-22B-C2. Holwerda 1936 Tav. VI
núm. 658 (1), Ritterling 8 (2) i similar a Dragendorff 37T (3).

Ceràmica comuna i de cuina
La ceràmica comuna i de cuina (figures 33-37),
que representa gairebé la meitat del total d’exemplars
d’aquest context (49,56 %), està formada principalment per la comuna oxidada (37,93 %), la cuina
africana (29,31 %) i la grollera reduïda (22,41 %). En
segon terme, i amb un mateix percentatge (3,44 %)
se situen la comuna africana, la comuna reduïda i
la grollera oxidada. Com pot observar-se, doncs, les
produccions d’aquesta categoria es divideixen només
en dues procedències, en primer lloc aquelles locals
i/o regionals (67,24 %) i, en menor quantitat, les
nord-africanes (32,75 %).
Més varietat, en canvi, presenten les formes
identificades, dins les quals les cassoles són les més
freqüents (25,86 %). El tipus africà més àmpliament
124

documentat és sens dubte l’Ostia III 267, una cassola
alta de llavi ametllat i amb petita ranura per a la
tapadora, mentre que dins les produccions regionals
i/o locals hi ha una completa diversitat tant de cassoles altes com de baixes, especialment dins la classe
ceràmica de la grollera reduïda.
Els plats/tapadores (15,51 %), per la seva banda,
estan formats únicament per produccions nordafricanes i destaquen els tipus Ostia I 261, amb un
peu més o menys ample i llavi gruixut, i Ostia III
267, de fons pla, sense peu i llavi indistingible de
les parets. La resta de formes (olles, morters, gerres i gibrells) representen ja menys del 10 % i són
fonamentalment produccions locals i/o regionals, a
excepció de morters d’origen africà, com el tipus
M/Ca/8, de vora petita, llavi arrodonit i amb una
motllura gruixuda i corba.
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Classe

Tipus

NE

Cuina africana

Ostia I 261; Ostia III 108; Ostia III 267; Ostia III 332; Ostia IV 60;
Ostia IV fig. 1

17

Comuna
Comuna
Comuna
Grollera

africana
oxidada
reduïda
oxidada

Grollera reduïda

M/Ca/8
M/Cox/39?

2
22
2
2

Ca/Gox/33?
Oc/Gre/1?, Ca/Gre/15?, Ca/Gre/17, Ca/Gre/19.4, Ca/Gre/26.2?, Ca/Gre/ 28?,
Ca/Gre/33?, Cb/Gre/10.2?

TOTAL

13
58

Figura 33. Ceràmica comuna i de cuina del T2-22B-C2, segons classes i tipus.

Origen
Nord d’Àfrica
Local/Regional

NE
19
39

NE (%)
32,75 %
67,24 %

Figura 34. Ceràmica comuna i de cuina del T2-22B-C2,
segons procedències.

Forma
Olla
Cassola
Plat/tapadora
Morter
Gerra
Gibrell
Indeterminades

NE
2
15
9
4
3
1
24

NE (%)
3,44 %
25,86 %
15,51 %
6,89 %
5,17 %
1,72 %
41,37 %

Figura 35. Ceràmica comuna i de cuina del T2-22B-C2,
segons formes.

Figura 36. Ceràmica de cuina
africana (1-2 i 4), comuna
africana (3) i comuna oxidada (5-6)
del T2-22B-C2. Ostia III 267 (1),
Ostia IV fig. 1 (2), M/Ca/8 (3),
plat/tapadora indeterminat (4),
bol indeterminat (5) i similar a
M/Cox/39 (6).
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Àmfores
Quant a les àmfores (figures 38-40), que conformen
el 21,73 % del total d’aquest conjunt, cal assenyalar
l’homogeneïtat pel que fa a la procedència, ja que
només se n’han evidenciat de la part occidental de
l’Imperi (72 %), a banda d’aquelles de provinença
indeterminada (28 %). En aquest cas sí que són els
contenidors amfòrics nord-africans els més freqüents
(36 %), tot i que la diferència amb la resta no és
gaire marcada. De fet, els percentatges que presenten
tant les produccions lusitanes (16 %) com les bètiques (12 %), així com les d’origen eivissenc (8 %),
són força representatius.

v
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Entre els tipus determinats d’origen africà és freqüent el tipus Keay 25, concretament les seves variants
25B, C i G. Es tracta dels anomenats contenidors
cilíndrics de mitjanes dimensions, que mostren una
gran variabilitat tipològica i que procedeixen de la
zona costera de l’actual Tunísia. També s’ha documentat, però, el tipus Keay 24, gran àmfora de coll curt
i vora gruixuda exteriorment. La seva procedència
exacta, com el seu contingut, són incerts, tot i que
es proposa un origen tripolità i l’oli com a producte
transportat (Remolà 2000: 168-169).
En el grup d’envasos bètics predominen el tipus
Keay 19A-B, de coll en “s” i destinat a contenir salaons;
i el Keay 13C-D / Dressel 23, àmfora oliera de cos

Figura 37. Ceràmica comuna grollera oxidada (1) i grollera reduïda (2-4) del T2-22B-C2. Ca/Gox/33.2 (1),
similar a Ca/Gre/33 (2), similar a Ca/Gre/15 (3) i similar a Oc/Gre/1 (4).
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ovoide, gairebé sense coll i amb una vora gruixuda
on acostumen a col·locar-se les anses. Finalment,
entre les produccions lusitanes només s’ha pogut
constatar el tipus Keay 23, envàs de cos piriforme,
coll curt, vora gruixuda i possiblement utilitzat per
al transport de salaons.

Origen
Nord d’Àfrica
Bètica
Lusitània
Eivissa
Indeterminat
TOTAL

Igualment cal assenyalar la constatació d’un motiu
estampat en una peça d’origen indeterminat. Aquest
sembla ubicar-se en la zona de les espatlles de l’àmfora i està format per un petit cercle dentat. A més
a més, l’exemplar presenta restes de cremat tant per
la part externa com interna.

Tipus
Keay 7?, 24, 25?, 25, 25B, 25C, 25G
Keay 16C-D/23, 13C-D?, 19A-B
Keay 23

NE
9
3
4
2
7
25

NE (%)
36 %
12 %
16 %
8 %
28 %

Figura 38. Àmfores del T2-22B-C2, segons tipus.

Pars

NE

NE (%)

Occident

18

72 %

Indeterminada

7

28 %

Figura 39. Àmfores del T2-22B-C2, segons procedències.

Figura 40. Àmfores africanes del T2-22B-C2. Keay 25B (1), Keay 25C (2), Keay 25G (3) i Keay 24 (4).
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Figura 41. Segell (1-2) i llànties (3-4) del T2-22B-C2. Segell circular sobre àmfora indeterminada (1-2). Llàntia d’origen africà
decorada amb una menorà (3) i d’origen indeterminat amb decoració vegetal (4).

Llànties

Valoració conjunta

Val també la pena apuntar la constatació de diverses llànties (figura 41). La seva presència, però, és
realment minsa, ja que només han aparegut quatre
individus i el seu origen tan sols s’ha pogut precisar
per un d’ells. Es tracta d’una llàntia nord-africana
que conserva l’ansa i part del disc, on encara pot
observar-se la representació d’una menorà. La resta
d’exemplars, dissortadament, no han conservat elements decoratius ni trets característics que ens ajudin
a adscriure-les a una producció concreta.

En conjunt pot observar-se que la ceràmica comuna
i de cuina és la categoria més destacada en aquest
context, ja que presenta un percentatge del 49,56 %.
La segueix en representativitat la ceràmica fina, amb
un 28,69 %, i, en últim lloc, les àmfores, amb un
21,73 % (figura 27). En totes tres categories es palesa
un alt percentatge de produccions africanes, sobretot dins la ceràmica fina i les àmfores, però també
s’evidencien amb un nombre elevat dins la ceràmica
comuna i, en menor quantitat, entre les llànties. En
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aquest sentit, s’ha d’assenyalar que la varietat respecte
a les procedències dels materials és escassa, ja que en
general poden diferenciar-se només les produccions
hispàniques i regionals i/o locals d’aquestes africanes
d’importació.
Les tipologies i classes documentades, per la seva
banda, ens situen en un horitzó cronològic que va
des de final del segle iv dC fins a mitjan segle v dC.
Així ho palesen els tipus Hayes 61A i B, o el Hayes
67 (tot i que el Hayes 91A/B, com hem exposat, s’ha
d’ubicar ja en el segle v dC) en la vaixella de taula;
les cassoles Ca/Gre/15 i la Ca/Gre/19.4 dins la ceràmica
comuna; o bé els envasos Keay 19A-B, Keay 13C-D
/ Dressel 23 i Keay 25 en les àmfores. Malgrat la
presència d’alguns exemplars menys habituals i que
semblen remuntar-se a la primeria del segle iv dC,
com el tipus Holwerda 1936 Tav. VI núm. 658 o bé
l’àmfora Keay 24, bona part dels materials es documenten generalment ja iniciada la centúria següent,
per la qual cosa sembla versemblant datar aquest
context al començament del segle v dC.

La realitat material i el suburbi
portuari de Tàrraco al començament
del segle v dC
Els contextos analitzats són reflex de la revitalització
del suburbi portuari tarraconense en l’etapa final del
domini romà d’occident. Certament, són de rellevant
interès per constatar activitats d’ocupació en aquest
sector, però també per esdevenir els conjunts més
primerencs d’aquest període tardoantic a la ciutat, ja
que s’ubiquen cronològicament al començament del
segle v dC. Així doncs, aquests abocadors mostren no
només els moments inicials de l’esmentada reactivació
de Tàrraco, sinó que alhora il·lustren directament quin
era el consum urbà durant aquest període concret de
l’Antiguitat tardana.
Si ens fixem en la realitat material d’ambdós contextos, resulta evident que és la ceràmica comuna i
de cuina la que predomina, ja que en tots dos casos
aquesta representa aproximadament el 50 % del total.
A més a més, i a diferència del que es constata en
contextos dels segles iii i iv dC en els quals dominava
la ceràmica de cuina africana, la gran majoria de les
produccions identificades són de caràcter regional i/o
local (entre un 60 % i gairebé un 70 %). Però entre
les importacions, que se situen al voltant d’un terç
dins aquesta categoria, sobresurten, en tots dos contextos, les produccions nord-africanes, especialment
la ceràmica de cuina. Tot i així, cal assenyalar la
gran diversitat de procedències evidenciades dins la
ceràmica comuna del T2-22B-C1, que van de punta a
punta del Mediterrani i que contrasten amb els dos
únics orígens constatats pels materials del T2-22BC2, l’àmbit local i/o regional o bé el nord d’Àfrica.
D’altra banda, és també destacable la documentació
d’algunes tipologies de ceràmica comuna i de cuina
que fins al moment actual s’havien registrat només
en contextos més tardans. Es tracta especialment
d’algunes olles de cocció, com la d’origen oriental Oc/
Or/67, i d’alguna cassola baixa de ceràmica grollera
reduïda, com el tipus Cb/Gre/8, generalment trobats
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en nivells posteriors a la segona meitat del segle v dC
(Macias 1999: 81, 133-134, 142).6
Quant a la segona de les categories més present
en els dos abocadors analitzats, la ceràmica fina o
de taula, s’ha d’esmentar l’absoluta preponderància de
les vaixelles africanes, sobretot de TSA D, que en tots
dos abocadors sobrepassen amb escreix la meitat del
total d’exemplars.7 Les xifres canvien ja en la resta de
classes ceràmiques, de manera que en el T2-22B-C1
la ceràmica provinent de la Gàl·lia, és a dir la TS
Lucente i les diverses produccions de DSP, està més
ben representada (amb un 20 % aproximadament)
que la ceràmica hispànica tardana (amb circa un
10 %), mentre que els percentatges s’inverteixen en
el T2-22B-C2, on els productes peninsulars són més
nombrosos i entre les ceràmiques gàl·liques només
s’ha constatat TS Lucente i DSP ataronjada.
Entre els contenidors amfòrics resulta evident que
són els productes de la part occidental de l’Imperi els
més abundants (entre el 65 % i el 70 %), especialment en el T2-22B-C2, on són els únics constatats a
banda dels d’origen indeterminat. Si bé és cert que
aquesta absència d’àmfores del Mediterrani oriental
en aquest context pot interpretar-se com un indicador
d’una cronologia encara més primerenca, considerem
que més aviat és conseqüència del reduït nombre
d’exemplars ceràmics recuperats, ja que en general
els materials no difereixen, tampoc pel que fa a la
datació, dels del T2-22B-C1. Sigui com sigui, la presència d’àmfores de l’est mediterrani en aquest primer
context és rellevant (d’un 10 % aproximadament) i
demostren alhora una certa diversitat de procedències, ja que en trobem de les costes occidentals de
l’actual Turquia i les illes de l’Egeu, però també de
les regions de Síria i Palestina.
De remarcable interès és igualment l’elevada presència sud-hispànica, amb percentatges que superen
(en el T2-22B-C1: 39,99 %) o bé s’apropen (en el
T2-22B-C2: 28 %) als de les àmfores nord-africanes
(16,36 % i 36 %, respectivament). En aquest sentit
val la pena assenyalar l’àmplia documentació del tipus
Keay 68/91, ja que recentment ha pogut determinar-se
la seva procedència lusitana. S’observa, per tant, no
només una multiplicitat de procedències, sinó també una menor disparitat percentual entre aquestes,
a diferència del que succeeix en les categories de
ceràmica fina i de ceràmica comuna.
Però difereixen les dades obtingudes en aquests
dos abocadors de les disponibles per a aquest període en altres punts de Tàrraco? Abans de realitzar
una comparació amb alguns dels contextos d’època
tardoantiga localitzats a la part alta, cal tenir en
compte les evidents diferències cronològiques que
presenten respecte als del nostre estudi. De fet, els
dipòsits més coneguts i propers temporalment, el de
l’Antic Hospital de Santa Tecla i el Vila-roma (Macias
1999; Remolà 2000; TED’A 1989), presenten ja un
6.		 Si no es tracta d’intrusions i donada la cronologia generalitzada dels materials d’aquests dos abocadors, tal vegada
sembla possible plantejar un endarreriment de la seva cronologia inicial, proposta que caldrà confirmar mitjançant una
comparativa amb d’altres contextos mediterranis.
7.		 Un comportament àmpliament documentat en els contextos tardoromans de Tarragona (Aquilué 1992).
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decalatge d’un quart de segle en relació amb aquests
de la zona portuària i, alhora, difereixen a causa de
la seva posició topogràfica dins la ciutat. Tot i així,
aquesta comparació pot ajudar-nos a acabar de comprendre quina va ser la dinàmica desenvolupada des
de la primeria del segle v dC a Tàrraco, així com a
copsar possibles diferències en els patrons de consum
dins la mateixa ciutat.
Una de les qüestions més rellevants si examinem
aquests dos abocadors formats en el recinte monumental altimperial, el de l’Antic Hospital de Santa
Tecla i el de Vila-roma,8 en relació amb els del suburbi portuari és la considerable diferència respecte
al nombre d’àmfores. Els dos conjunts de la part alta
presenten uns elevats percentatges d’envasos amfòrics
(del 29,13 % i del 36,91 % respectivament), amb una
distància de més de deu punts per sobre els de l’àrea
portuària. A més a més, dintre aquesta categoria, les
produccions orientals en l’Antic Hospital (de circa un
20 %) doblen en nombre a aquelles constatades en
el T2-22B-C1 (10,90 %), i encara a una major distància es troben les del Vila-roma (de circa un 25 %).
També els productes sud-hispànics (Antic Hospital:
41,95 %, Vila-roma: 58,57 %), així com els africans
(54,59 % i 41,42 %) tenen una major representativitat en aquests dipòsits de l’acròpolis de la ciutat,
mentre que d’altres àmfores com les itàliques o les
eivissenques disminueixen o bé desapareixen (Remolà,
2000: 37-39; 49-50).
Destaca també el reduït nombre de ceràmica
comuna i de cuina (situat al voltant del 30 %) en
comparació amb el T2-22B-C1 i el T2-22B-C2, en els
quals aquesta categoria conforma la meitat d’ambdues
mostres. De totes maneres, tots quatre contextos presenten un clar predomini de les ceràmiques d’àmbit
local i/o regional, fins i tot amb percentatges similars,
que se situen aproximadament en el 60 %. Igualment, en tots ells s’observa una preeminència de les
ceràmiques grolleres d’atmosfera reductora, així com
de les cassoles pel que fa a les formes identificades
(Macias 1999: 184-184 i 197; Remolà 2000: 37 i 49).
Pel que fa a la vaixella de taula és l’abocador Vilaroma el que mostra uns percentatges més similars
(d’un 27,28 %) als dos de la zona portuària (C1:
29,90 %, C2: 28,69 %). En l’Antic Hospital, en canvi,
aquesta és la categoria ceràmica més representada,
amb un 40,63 %. Malgrat aquestes diferències, en
tots els casos són les produccions africanes les que
dominen els serveis de taula, sobretot la TSA D. En
el T2-22B-C1, però, s’observa un percentatge menor
(del 65,21 %) respecte als altres contextos, en què
aquestes constitueixen unes tres quartes parts del total
de la categoria (Antic Hospital: 78,39 %, Vila-roma:
76,33 %, C2: 75,75 %). Les produccions gàl·liques,
8.		 L’abocador de l’Antic Hospital de Santa Tecla, que s’ubicava
entre el carrer de les Coques i el carreró de Santa Tecla, es
va generar tot aprofitant un rebaix en el farciment constructiu
del porticat del recinte de culte altimperial (Remolà 2000: 37).
L’abocador de Vila-roma, per la seva banda, es localitzava entre
els carrers Vila-roma, Cuirateries i Natzaret, i va constituir-se
també gràcies a un rebaix dels farciments constructius de la
plaça del Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris, un cop
havia sigut ja extreta part de la seva pavimentació (Macias
1999: 182-183; Remolà 2000: 46-47).
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per la seva banda, presenten xifres semblants en els
conjunts de l’Antic Hospital, Vila-roma i el T2-22B-C1
(al voltant del 20 %), mentre que en el T2-22B-C2
aquesta és la classe menys evidenciada (6,06 %). En
canvi, la TSH tardana és la que reflecteix més disparitat entre tots aquests contextos, ja que constitueix
circa el 20 % en el T2-22B-C2, aproximadament el
10 % en el T2-22B-C1, el 5 % en el Vila-roma i el 3 %
en l’Antic Hospital. Cal afegir, a més a més, que és
només en aquest últim on s’han documentat ceràmiques fines de procedència oriental, encara que amb
un percentatge del 0,24 % (Remolà 2000: 37 i 49;
TED’A 1989: 425-427).
A la vegada, i des d’un punt de vista més socioeconòmic, aquests contextos ens aproximen a algunes
qüestions rellevants respecte a l’esdevenir de la ciutat
i el seu territori. D’una banda, la recent confirmació
de l’origen lusità del tipus amfòric Keay 68/91 sembla
excloure la possibilitat que es tracti d’una producció
tarraconense destinada al transport de vi, tal com
anteriorment havia proposat S. Keay en base a les
similituds tècniques amb les àmfores altimperials
d’aquesta zona (Remolà 2000: 196-197). Així doncs,
ens trobem davant una total absència de produccions
amfòriques tarraconenses des del segle iii dC, realitat
que certament planteja moltes qüestions respecte a la
situació del seu territori i quant a la possible existència
d’explotacions agrícoles amb finalitats excendentàries.
A més a més, l’augment dels percentatges amfòrics
que hem observat en comparar els contextos del
nostre estudi (C1: 19,50 %, C2: 21,73 %) amb els
del recinte superior de la ciutat (Antic Hospital:
29,13 %, Vila-roma: 36,91 %), ens presenta una ciutat amb un subministrament extern realment elevat.
Es palesa, doncs, un impuls econòmic que, òbviament, també va tenir el seu reflex en el pla urbà
del propi suburbi portuari, després d’unes centúries
(segles iii i iv dC) en què arqueològicament es constaten símptomes d’abandó dels antics edificis públics
i d’emmagatzematge, així com del sistema vial i
del clavegueram, però també caracteritzades per la
proliferació de petites àrees d’enterrament (Adserias,
Pociña i Remolà 2000: 141; Ciurana i Macias 2010:
323; Macias i Remolà 2005: 176; Macias i Remolà
2010: 135-137; Remolà i Sánchez 2009: 603-605). Al
segle v dC aquest nou creixement va comportar la
total renovació de la zona. Es va desenvolupar una
important activitat constructiva que va materialitzar-se en l’edificació d’un dinàmic barri suburbial, on
anteriorment es trobaven les estructures portuàries,
les quals sovint van ser aprofitades i adaptades per
a aquest nou ús domèstic. Algunes d’aquestes domus
disposaven de balnea, però també de pous i canalitzacions pròpies, fet que cal posar en relació amb
l’abandonament de les termes públiques del carrer
Sant Miquel a la segona meitat d’aquesta centúria,
però sobretot amb la inutilització dels aqüeductes
de la ciutat (Macias 2004: 82-84 i 156-160; Macias
2012: 69-70; Macias i Remolà 2005: 182-184; Macias i Remolà 2010: 137-138; Pociña i Remolà 2001:
92-93; Remolà i Sánchez 2009: 605-606). Certament
aquestes evidències mostren un model allunyat de
les concepcions urbanístiques altimperials que, en
principi, garantien l’accés a l’aigua i l’eliminació dels
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residus, però alhora demostren la vitalitat ciutadana i
la continuïtat en l’ús de l’espai urbà. D’igual manera
ha de relacionar-se aquesta realitat amb la renovada
importància geoestratègica de la ciutat, des que aquesta
esdevingués el centre des d’on van organitzar-se les
diverses operacions militars imperials a la península,
i amb el fet que la província fos l’últim enclavament
sota domini romà a l’extrem més occidental del Mediterrani (Remolà i Pérez 2013).
En definitiva, els dos abocadors ara analitzats
són només una petita mostra de la intensa activitat
portuària que comença a advertir-se ja a la primeria
del segle v dC, com així ho evidencia la significativa
arribada de productes d’importació. Aquesta realitat
material, juntament amb la vitalitat urbana consta-

dC al suburbi portuari de Tàrraco

tada, demostren que Tàrraco, i especialment el seu
suburbi portuari, va viure un renovat impuls econòmic
i alhora ressalten la importància d’aquesta ciutat en
el seu últim segle d’història romana.
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