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UNA SALA DE JOC ALS AFORES DE TÀRRACO: L’APROFITAMENT 
D’ESPAIS DE TREBALL COM A LLOC DE SERVEIS

Josep F. Roig, Codex-Arqueologia i Patrimoni-ICAC
Immaculada Teixell, Ajuntament de Tarragona-ICAC

En els darrers anys, l’edifici modernista del 
Mercat Central de Tarragona ha estat objecte d’una 
profunda remodelació. L’execució dels diferents 
treballs arqueològics associats al projecte construc-
tiu ha permès identificar un volum de restes d’èpo-
ca romana amb una cronologia que va d’inicis segle 
I dC. a mitjan segle V dC. Fins el moment actual, i a 
nivell arqueològic, és una àrea bastant desconeguda 
i amb llacunes, degut a la forta alteració provocada 
pels processos urbanístics de finals del segle XIX i 
inicis del XX. Així i tot, podem establir que l’àrea 
excavada s’ubicaria a extramurs, dins del suburbi 
occidental de l’antiga Tàrraco, molt propera a l’àrea 
del fòrum de la Colònia, de la via que discorria pa-
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ral·lela a la muralla republicana, i també, a un dels 
principals accessos oberts a la mateixa, a l’actual 
plaça de Ponent (Menchon 2009, 95-96 i 106-107, 
113; PAT 2007, 18-20; ReMolà 2003, 63-71, 79-82).

Concretament en aquest article centrem el nos-
tre estudi en un antic front d’extracció d’argila i 
pedra, i com és amortitzat a mitjans segles I dC. 
construint-hi un edifici amb soterrani on sembla 
ubicar-se una taberna lusoria, tal i com ha mostrat 
la recuperació de monedes i fitxes de joc en el seu 
nivell d’ús. També fem referència a les evidències 
d’accions intencionades, a mode de rituals, que fo-
ren executades quan es construí aquest edifici de 
“serveis”.
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Figura 1. Planta i restitució de l’edifici on s’ha identificat la sala de joc (sense sostre, amb cabirons i amb el sostre que separava planta 
soterrània de la baixa). La franja correspon a la via que discorria paral·lelament a la muralla romana (Autors: per la planta codex, per 

les propostes restitutives Raquel Casals).
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D’EXTRACCIÓ DE MATÈRIA PRIMA
A EDIFICI EXTRAMURS

A tocar de l’esmentada via s’alçà a mitjans del 
segle I dC. un edifici d’almenys dues alçades1: una 
planta baixa i una altra de soterrània. És en aques-
ta on sembla que es practicaren els jocs d’atzar, a 
mode de taberna lusoria2. Per a la seva construcció 
s’aprofità una concavitat preexistent oberta en el 
subsòl situada en l’actual carrer Reding a l’alçada de 
l’entrada lateral del Mercat3. Aquesta particularitat 
de reaprofitament marcà irrefutablement l’aspecte 
formal de l’edificació, ja que s’adaptà a les mesures 
en planta del forat preexistent (fig. 1). 

Aquest sot preliminar es defineix com a un po-
tent retall antròpic que, conjuntament amb el docu-
mentat a la mateixa àrea d’intervenció al carrer del 
Governador González, ha estat relacionat amb una 

zona d’extracció d’argila4, de la mateixa manera que 
en el núm. 4 del passatge de Cobos a tan sols una 
vintena de metres (TaRRaTs 2000, 133). Ambdues 
corresponen a grans depressions emplaçades amb 
una orientació sud-nord i paral·leles a la muralla de 
la ciutat que travessaria l’actual plaça Corsini. Cal 
precisar que l’exhumació de dos tascons de ferro, 
un d’ells in situ, referma la possibilitat que també es 
portessin a terme tasques d’extracció de pedra (BRú 
et al. 2012, 315-318). 

El funcionament dels argilers cal ubicar-lo cro-
nològicament durant la primera meitat del segle I 
dC. Coincideix temporalment amb altres punts de 
l’àrea excavada del Mercat que, de manera global, 
fan pensar en tasques destinades a fer front a les 
necessitats de matèria primera derivades de l’activi-
tat constructiva en aquest moment a l’àrea que ens 
ocupa (Macias 2000, 89; Macias i ReMolà 2004, 

1 Les mesures màximes són de 21,5 m de llargada per 12,7 m d’amplada i una superfície de 212 m2.
2 No és l’objectiu d’aquest article diferenciar entre caupona, popina, thermopolium, i altres noms que podien ser usats 
per a referir-se a un lloc on s’oferia llit, menjar i/o beguda en l’època romana i a on, en moltes d’elles es permetia el joc 
malgrat ser il·legal (McGuinn 2010, 88). Així, usem el nom de taberna lusoria per a referir-nos a aquest estança, sense la 
pretensió d’assignar aquest qualificatiu a tot l’edifici. 
3 Es tracta d’una concavitat rectangular de 22,30 x 15,70 m de la qual no s’ha pogut documentar tota la seva extensió ja 
que el seu límit meridional s’endinsa més enllà de la línia de façana dels immobles del carrer Reding. 
4 Altres evidències, tot i que no directes, associades a punts d’extracció d’argila documentades a Tàrraco, ens les suggereixen 
les restes de la figlina excavada a l’actual plaça de la Font (GeBellí 2000, 61-67). Pel que fa a les pedreres s’han identificats 
al número 37 de la rambla Nova (PAT 2007, 93, fitxa número 291), al número 8 del carrer de Manuel de Falla (PAT 2007, 
151, fitxa número 610), al número 11 del carrer Felip Pedrell (PAT 2007, 151, fitxa número 613), al número 10 del carrer 
Manuel de Falla amb el número 40-42 de l’avinguda Vidal i Barraquer/número 13 del carrer Felip Pedrell (PAT 2007, 152, 
fitxa número 615) i al número 28 de l’avinguda Vidal i Barraquer amb el número 7 del carrer Robert Gerhard/número 5 
del carrer de Frederic Mompou (PAT 2007, 156, fitxa número 644).

CALÍGULA

69 INDETERMINADES

IBÈRICA TIBERI
CLAUDI

0 5cm

Figura 2. 
Conjunt de 
monedes 
exhumades al 
nivell d’ús de la 
sala de joc.
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35-36). Formalment aquestes evidències correspo-
nen a restes d’un paviment associat a una possi-
ble via amb empremtes de roderes, canalitzacions 
amb indicis de revestiment de morter de calç per a 
l’evacuació o captació d’aigües de caire agrícola o 
industrial i a una sèrie de retalls excavats al substrat 
geològic5 (BRú et al. 2012, 315-318). 

No serà fins a mitjans del segle I dC. que s’amor-
titzen els dos argilers, coincidint en el moment en 
que aquest sector de la ciutat es constata una dinà-
mica expansiva urbanística (BRú et al. 2012, 318-
320; dupRé i ReMolà 2002, 42, 47; TaRRaTs 2000, 
134). En concret, l’argiler del carrer del Governador 
González esdevé un abocador de residus urbans, 
on s’identifiquen dos moments cronològics –un 
d’augustal i un posterior de Tiberi a Claudi (codex 
2013)–; per contra, l’argiler-pedrera del carrer Re-
ding s’aprofità per a construir-hi un edifici (fig. 1). 

Una de les primeres accions associades a la seva 
construcció fou l’abocament de nivells de terra per 
tal d’alçar l’obra nova des dels fonaments. Els dife-
rents estrats de farciment s’han interpretat com un 
tot, presentant unes mateixes característiques: co-

loració vermellosa i textura argilosa, amb presència 
de carbonets, graves i amb l’aparició de fragments 
de pedra de tipus calcària local. La seva cronologia 
de mitjan segle I dC. ve assignada per la presència 
de monedes de Claudi I, de ceràmica tipus Parets 
Fines (Mayet 35, 36 i 37) i de TS sud-gàl·lica (Drag. 
15a1, Drag. 18a, Drag. 18b, Drag. 24-25b, Drag. 
30a, Drag. 36 i Ritt 5c), així com absència de TS 
Hispànica (GaRcia et al. 1997, 181). 

L’edifici degué estar alçat a tocar de la via que 
discorria paral·lela a la muralla. Pels seus costats est 
i oest es trobava delimitat per dos potents murs de 
carreus de pedra tipus Mèdol lligats amb argila, me-
sures 13x1x1,3 m i 19x0.8x2,6 m respectivament (fig. 
3). L’extrem nord de l’edifici era tancat per un mur 
de 9,7x0,7x1,6 m, bastit amb pedres calcàries locals 
de mida mitjana, ben escairades i lligades amb argi-
la, una tècnica que recorda a l’opus vittatum. Com 
ja s’ha apuntat, desconeixem com tancaria aquest 
edifici pel seu costat meridional. En un punt gaire-
bé central de l’àrea descrita, però en sentit est-oest, 
es bastí un mur amb les mateixes característiques 
que el citat anteriorment, i de mesures 10x0,6x2 m 

Figura 3. Conjunt de 
fitxes de joc exhumades 

al nivell d’ús de la sala 
de joc. L’emmarcada per 
un quadrat correspon a 

la peça de TS itàlica amb 
grafit post cocturam PR.

5 De planta rectangular alineats amb una orientació sud-oest/nord-est, interpretats com a encaixos per encabir-hi la 
fonamentació carreuada de pilars associats a un possible pòrtic.

0 5cm
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6 La gran majoria de les peces presentaven un altíssim grau d’erosió, tot i així es van poder identificar: 3 asos de Tiberi, 1 
as d’Agrippa cònsul, i de l’emperador Claudi I, 1 quadrant, 2 asos i 2 dupondis. 
7 33 corresponen a fragments de TS itàlica retallada, una d’elles amb grafit post cocturam PR, 4 de parets fines, 1 de vernís 
negre, 6 de comuna reduïda, 2 de comuna oxidada, 2 de ceràmica rodada, 24 de pasta de vidre, 1 d’os i 4 de petits còdols 
de riu.

(l’alçada contempla la banqueta de fonamentació). 
Aquest mur compartimentava l’espai resultant en 
dues àrees gairebé amb les mateixes dimensions i en 
facilitava la comunicació mitjançant una porta de 
muntants carreuats amb pedres tipus Mèdol.

Al mig de l’estança septentrional s’hi identi-
ficaren dos grans carreus de pedra tipus Mèdol 
(0,65x0,62x1,41 m i 0,65x0,62x1,21 m respectiva-
ment) i la fonamentació d’un tercer. La disposició 
en planta d’aquests tres elements exigeix l’existèn-
cia d’un quart, no conservat per la fonamentació de 
l’edifici del Mercat. Per tant, ens trobaríem davant 
de quatre basaments de columnes que, treballant 
conjuntament, definien la sustentació per a un sos-
tre fet de cabirons de fusta, tal i com van mostrar les 
restes exhumades in situ. 

En el nivell d’ús aquesta estança fou on es recu-
peraren un total de 85 monedes6 i 77 fitxes de joc7 
(fig. 2 i 3). Aquestes evidències semblen indicar l’ús 
d’aquesta gran habitació com un espai on es practi-
cà el joc. Es tractaria d’una cambra amb molt poca 
il·luminació natural, la qual entraria per una ober-
tura central que es disposaria al centre coincidint 
amb els carreus localitzats. A mode d’atrium testu-
dinatum, la llum procediria de les finestres obertes 
en les façanes de la planta baixa, fet que fa imaginar 
un sostre pla al disposar de dues plantes (FeRnán-
dez VeGa 2003, 112). A la sala s’hi accediria per una 
porta, descrita més amunt, havent baixat abans per 
unes escales disposades a l’oest, que connectarien 
amb la planta baixa de l’edifici i amb l’exterior. La 
ubicació d’aquest accés s’interpreta perquè és l’únic 
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del Mercat
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Retall antic argiler

Línia de façana 
del carrer Reding

Figura 4. Planta de la zona intervinguda amb la situació dels possibles rituals documentats.
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punt on hi manca construcció obrada i on el retall 
de l’argiler es trobava atalussat, coincidint amb la 
línia de façana occidental paral·lela a la via ja es-
mentada.

A Pompeia s’identifiquen tres cauponae i un 
thermopolium-caupona on sembla que es pot ads-
criure la pràctica del joc (VI.10.1, VI.14.28, VI.14.36 
i IX.11.2-3), encara que cal tenir en compte que els 
jocs d’atzar deurien ser un fet quotidià i normalit-
zat en aquests tipus d’establiments, circumstància 
que impossibilita poder identificar una sala de joc 
únicament per la seva disposició formal (claRke 
2003, 168; anGuissola 2010, 493 n. 588). Les cau-
ponae de Salvius i la de la via del Mercuri (VI.10.1 i 
VI.14.36) presenten pintures on es representa el joc 
de daus entre altres escenes del dia a dia a qualsevol 
taverna (claRke 2003, 162-169). La coneguda com 
a taberna lusoria aleariorum (VI.14.28) s’identifica 
amb l’ús proposat gràcies a una pintada d’un grup 
de jugadors on fan un prec electoral i també, per la 
presència d’un fritillus en el cartell que anuncia el 
local (della coRTe 1954, 72-76, 429). Per la seva 
banda McGinn interpreta aquest espai com a part 
d’un bordell, on en algunes de les seves estances, es 
practicava el joc (McGinn 2010, 291). Per últim, cal 
fer referència al thermopolium d’Asellina (IX.11.2-
2) que ha estat associat amb el joc per la troballa de 
57 monedes de bronze i 5 de plata, complementat 
amb un gobelet, tot documentat a la planta superior 
(lauRence 1996, 67).

Dit això, es pot concloure que els exemples de 
sales de jocs a Pompeia s’ubicaven en espais secun-
daris i poc visibles des de l’exterior. En el nostre cas, 
l’habitació on es detecten les traces de joc, compleix 
ambdues característiques al trobar-se en una planta 
soterrània amb accés indirecte des de l’exterior. 

Pel que fa a la solució arquitectònica emprada 
al sud del mur de compartimentació, aquesta dife-
reix de l’anterior, ja que en aquest cas, es divideix 
novament l’espai amb la construcció d’un mur de 
pedres calcàries locals lligades amb argila i en sen-
tit nord-sud, de mesures 6,5x0,8x1,5 m (fig. 4). La 
comunicació entre els dos àmbits resultants es feia 
a través d’una obertura (d’1,38 m de llum i amplada 
d’uns 0,40 m) formada per dos muntants de carreus 
de pedra tipus Mèdol i un llindar de petites pedres 
calcàries locals sense treballar i lligades amb argila. 

Mentre que l’estança oriental presenta un cobert de 
fusta, tal i com van evidenciar les restes de cabirons 
documentats in situ sobre els paviments, l’àmbit 
occidental es va completar amb la col·locació de 
dos basaments de columna de pedra tipus Mèdol de 
gran qualitat, associats a algun tipus de porticat. Els 
paviments d’aquestes estances eren de terra batuda 
amb reparacions fetes a partir de concentracions de 
petits còdols de riu i morter de calç, en el millor 
dels casos.

Pocs temps després8, aquest darrer àmbit més 
occidental fou compartimentat amb la construcció 
d’una sèrie de murs i diferents pavimentacions de 
terra batuda i còdols de riu de petit format, definint 
quatre noves estances de planta rectangular amb 
una superfície de 14, 18, 20 i 27 m2 respectivament. 
Amb la finalitat d’assolir un major nombre de cam-
bres aquest espai va ser compartimentat. Aquesta 
redistribució i la ja citada “normalitat” de la pre-
sència del joc en establiments que oferien els ser-
veis de manutenció i allotjament, tempta a associar 
l’edifici estudiat a un immoble fora ciutat per donar 
alberg a qui ho reclamés, on podria gaudir de begu-
da, menjar, joc...9

RITUALS D’INICI PER UNA
NOVA CONSTRUCCIÓ

Per últim, i amb la prudència que cal atorgar a 
aquestes línies ja que manca un estudi exhaustiu, vo-
lem exposar la troballa del que semblen rituals rela-
cionats amb la intenció de “reparar” l’espai ocupat 
i/o protegir la futura construcció, assegurant així la 
perdurabilitat del nou edifici. En quatre punts es 
varen documentar comportaments estratigràfics 
que no semblen respondre a tasques de construcció 
(fig. 4). En el núm. 1 indicat en la figura 4 es recu-
peraren dues gerretes biansades de comuna oxidada 
pràcticament senceres entre el mur de tancament 
occidental i el retall de l’antic argiler, en un espai 
clarament constructiu que indica la intencionalitat 
de la deposició d’aquestes peces (fig. 5). Pel que fa 
al punt 2 i coincidint amb l’espai que es convertiria 
possiblement amb l’accés a la planta soterrània de 
l’edifici a construir, cal destacar una concentració 
d’ossos animals, entre els que s’han diferenciat os-

8 Les evidències que ens permeten confirmar aquest canvi en el projecte arquitectònic original provenen de les relacions 
físiques entre les diferents Unitats Estratigràfiques identificades, sense poder precisar més, ubicant-lo dins de la segona 
meitat del segle I dC.
9 No s’ha localitzat cap evidència que indiqui una funcionalitat de dormitoris o habitacions comunes però cal tenir en 
compte que és habitual associar les activitats de les cauponae, popinae... a punts on s’oferia menjar i llit (andeRson 1997, 
329), de la mateixa manera que es lliga, en alguns casos, a la pràctica de la prostitució (McGinn 2010, 80; claRke 2003, 
170). 
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sos en connexió anatòmica de dos gossos i una man-
díbula inferior de vaca; aquest conjunt fou diposi-
tat a tocar d’un peu d’àmfora i d’un retall farcit per 
terra, cendres i carbons (fig. 5). Ambdues realitats, 
fragment d’àmfora i retall, se situaren en el lloc on 
s’alçà un dels murs de compartimentació interior de 
la planta baixa. Per últim, els punts 3 i 4 a tocar de 
la fonamentació de l’immoble, concretament a una 
de les columnes que aguantava la planta superior, es 
disposaren, retallant els farciments constructius, la 
part anterior d’un altre gos en connexió anatòmica, 
i un retall de planta rectangular amb els angles arro-
donits farcit per una amalgama de cendres, carbons, 
ossos i fragments ceràmics. 

Som conscients que no podem assegurar, per les 
evidències exposades, que totes elles responen a 

rituals ja que, per una banda, no estan realitzats els 
anàlisis necessaris per conèixer la composició dels 
farciments ni els estudis exhaustius de fauna i, per 
altra, els espècimens ceràmics sencers associats a 
aquest tipus concret de dipòsits són gairebé in-
existents. Tot i aquestes dificultats interpretatives 
sembla que estem davant de rituals d’inici, ofrenes 
de fundació i construcció10. Cal estar atent al fet 
de l’aparició del retall i del fragment d’àmfora do-
cumentat en el punt 2 sota d’un mur, assimilable 
a troballes semblants com ara als terços d’àmfora 
apareguts a les termes de Valentia (RiBeRa 2010, 
278; 2014, 70), sense oblidar que l’edifici tarra-
conense del segle I dC. era probablement d’ús 
privat, i les termes de Valentia eren públiques i 
d’època republicana. També cal fer referència al 
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Figura 5. A dalt, gerretes col·locades 
intencionadament entre el retall constructiu 
i un dels murs de l’edifici. A sota, el ritual 
número 2 amb indicació dels diferents 
elements identificats.

10 Els més comuns eren els sacrificis animals i les deposicions d’aliments dins d’elements ceràmics tal com indica 
MeRRiField (1987).
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macellum de l’Almoina de la mateixa ciutat datat 
en època imperial i a on s’exhumaren urnes globu-
lars en rases de fonamentació, una de les quals cu-
riosament aparegué seccionada a l’alçada del cos 
(RiBeRa 2010, 290).
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