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Els dies 17 i 18 de novembre vam celebrar a la Capital
de la Cultura Catalana Tarragona 2012 el VIII Fòrum
Auriga que, als territoris de llengua catalana, és l’única
trobada interdisciplinària dels professionals i interessats
en el món antic, i se celebra anualment. Enguany hi van
assistir més de 120 professionals de diverses disciplines
i institucions culturals, i s’hi van presentar un total de
21 projectes. Es va reflexionar sobre el rendiment social
que aporta el patrimoni cultural material i immaterial
que ens ha deixat el món antic. En aquest número
d’AURIGA podeu llegir les comunicacions presentades
a Tarragona.

Les principals conclusions que vam poder treure els
participants del Fòrum Auriga Tarragona 2012 van de -
mos trar que el món antic és un motor de desenvolupa-
ment econòmic, aporta progrés i cohesió social i situa
Catalunya al món.

Com cada any, vam aprofitar la trobada per conèixer
algun conjunt arqueològic del territori català. En aquest
vuitè fòrum vam visitar la vil·la romana dels Munts, a
Altafulla, el jaciment on hi ha el mitreu d’èpo ca roma-
na més ben conservat del món.

El VIII Fòrum Auriga el vam organitzar amb la col·la -
boració de l’organització Capital de la Cultura Cata lana,
l’Ajuntament de Tarragona,  el Museu Nacional Arqueo -
lò gic de Tarragona, l’Institut Català d’Arqueolo gia Clàs -
sica, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filo so fia i Lletres
i en Ciències de Catalalunya, el De partament de Grec de
la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Altafulla, a
qui volem agrair el seu suport.
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mostra un panorama més entenedor de la ciutat
romana, si bé encara queden molts interrogants
per anar discernint amb paciència, alguns de tan
importants com el traçat de la muralla o del port
fluvial, qüestions que esperem que es vagin acla -
rint els propers anys.

2. LA FORTIFICACIÓ DEL CARRER DE
SANT DOMÈNECH 

Durant les tasques de reurbanització del carrer
de Sant Domènech, l’any 2007, va sortir a la
llum la superfície d’una potent estructura pètria.
Es tracta d’una estructura composta per dues fila -
des de blocs de pedra no escairada que formen
la cara vista d’un mur d’1,5 metres d’amplada
del qual coneixem 5,40 metres de longitud, dar-
rera del qual s’acumula una gran quantitat de
pedra petita i mitjana, a manera de farciment. Es
tracta de la base d’una paret d’aterrassament que
salva un important desnivell i el re vesteix amb
pedra. Les dues filades que es conserven d’a-
quest parament aconsegueixen una altura escas-
sament superior a un metre, i tota l’estructura es
recolza sobre estrats argilosos, rics, d’altra banda,
en ma terials datables durant la primera edat del
ferro. El substrat natural rocós se situa a molt
escassa distància, en forma d’una cresta que s’a-
proxima progressivament al mur fins que la tra-
jectòria dels dos convergeix. L’es trat més antic
que s’adossa a la cara frontal del mur és del segle
II a.n.E., format possiblement per acumulacions
de sediments precipitats des de la seva part su -
perior, tal vegada en un moment en què la fun-
ció original del mur ha perdut el seu sentit. La
resta de la plataforma rocosa sembla que va es -
tar al descobert fins a finals del segle II d.n.E.

Tant pel tipus estructural com per la majoria
de materials exhumats, creiem que és coherent
emplaçar la seva construcció a finals del segle

1. INTRODUCCIÓ

L’any 2004, el Grup de Recerca Seminari de
Protohistòria i Arqueologia (GRESEPIA) de la
Universitat Rovira i Virgili, en el marc del pro-
jecte Anàlisi de l’evolució urbana de la ciutat de
Tortosa des de la seva fundació fins a l’Alta
Edat Mitjana, va implicar-se en la recerca histò-
rica i arqueològica al municipi tortosí a través
d’un pla de recerca a la ciutat que pretenia rees-
tudiar les dades procedents d’excavacions anti-
gues, i alhora intervenir puntualment en aquells
indrets que poguessin aportar dades sobre el
desenvolupament històric de la ciutat, principal-
ment en època protohistòrica i romana. Aquests
objectius es van veure assolits quan es van loca-
litzar per primer cop nivells preibèrics i ibèrics
al vessant sud-est del turó de la Suda, al carrer
Sant Domènech, que feien possible l’associació
entre els textos clàssics, la numismàtica i l’ar -
queo logia. Les grans intervencions al carrer
Mont  cada, al carrer Sant Felip Neri i al carrer de
la Mercè han dotat encara de més contingut una
Dertosa romana fins ara en bona part descone-
guda. Nivells d’ocupació altimperials s’han fet
presents al voltant del barranc del Rastre, on
també hem de buscar les principals necròpolis
de la ciutat en èpoques més avançades. En re -
sum, un conjunt de dades que a poc a poc ens
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sud. Aquests carreus van descendint de cota de
forma progressiva seguint el pendent vers la
llera del barranc del Rastre, amb un desnivell
acumulat d’1,30 metres entre el punt més elevat
i el carreu inferior. Si bé la presència del nivell
freàtic va dificultar els treballs, tant les distàn-
cies entre els carreus com la seva disposició
topogràfica ens fan pensar que ens trobem
davant un gran edifici porticat, un gran magat-
zem o horrea a l’estil del Porticus Aemilia del
port fluvial d’Ostia. Si considerem la poca dis-
tància existent respecte al riu Ebre, podria trac-
tar-se d’un edifici que disposaria de diverses
naus i que estaria relacionat amb el port fluvial
de Dertosa. Tenint en compte la poca potència
de les bases de morter i la inestabilitat del ter -
reny, l’alçat d’aquest edifici no podia presentar
elements arquitectònics gaire pesants, fet que
ens porta a pensar que devia estar construït amb
fusta, amb una pavimentació que probablement
era de terra batuda.

També s’han documentat una sèrie de para-
ments que presenten unes fonamentacions de
caementicium. Malauradament, el seu estat de
conservació no és bo i en la major part dels
casos només se’n conserven les fonamentacions,
possiblement una reforma posterior d’aquest edi -
fici porticat. Si bé no s’ha localitzat cap evidèn-
cia de pavimentacions, la presència d’una gran
quantitat de fragments abocats d’opus signinum
a la mateixa cota on acaben les fonamentacions
dels murs podria estar indicant el tipus de sòl
d’aquests àmbits. Tots els paraments i carreus
presenten una cronologia romana altimperial,
compresa entre la meitat del segle I i el segle II
d.n.E. 

Pel que fa a l’àrea de necròpolis, en el trans-
curs de la nostra intervenció s’han exhumat un
total de vint-i-cinc inhumacions d’època baix -
imperial. Si bé aquests enterraments no presen-
ten un patró preestablert d’ubicació (n’hi ha d’a-
ïllats i d’altres formant petites agrupacions), tots
es localitzen en els punts més meridionals del
solar, la zona més elevada i allunyada de la llera
del barranc del Rastre. Tipològicament, s’han
identificat quatre tipus diferents d’enterrament.
D’una banda, tenim una tomba construïda amb
aparell d’obra, coberta de morter i de factura
molt pobra; s’ha localitzat un enterrament en
tegulae, de secció triangular. S’han documentat

III a.n.E., relacionant-la amb el transcurs de la
Segona Guerra Púnica, tot i que no hi ha res que
ens impedeixi suposar-li un origen més antic.
Tenint en compte les característiques d’amplà-
ria, tècnica constructiva i situació topogràfica,
és clar que la seva funció original és la de forti-
ficació. El seu aparell és una mostra de monu-
mentalitat compatible només amb grans cons-
truccions públiques, com és el cas de les mura-
lles d’assentaments importants. A més, la direc-
ció del mur segueix un trajecte que recorreria la
falda del tossal de la Suda, de la part superior de
la qual procedeix el material ceràmic protohis-
tòric que hem comentat i on, per tant, caldria
situar un nucli ibèric important (Diloli, 1996),
que hauria d’haver estat fortament fortificat
(Diloli i Ferré, 2008). Aquesta estructura va ser
enderrocada, segurament durant la primera mei-
tat del segle I d.n.E. 

3. INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL
CARRER MONTCADA

La intervenció arqueològica efectuada al carrer
Montcada entre els anys 2006 i 2010 ha permès
treure a la llum noves evidències arqueològiques
sobre l’ocupació romana de l’actual ciutat de Tor -
tosa, corresponents a dos períodes clarament dife-
renciats: un possible gran edifici d’època altim-
perial i una àrea de necròpolis baiximperial.

En el primer cas, a nivell arquitectònic, cal
destacar la localització de sis carreus de dife-
rents dimensions i probablement reaprofitats,
col·locats al damunt de petites bases de morter.
Un tret significatiu d’aquests elements és que
els seus eixos es troben a distàncies regulars:
6,60 metres d’est a oest i 8,40 metres de nord a
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taüt, i una inhumació secundària, possiblement
amb les despulles dipositades a l’interior d’un
sac, atès que entre els ossos conservats no hi ha
connexió anatòmica. (Figura 4).

5. LA MERCÈ

L’excavació, l’any 2010, del solar on ha d’aixe-
car-se el nou edifici judicial de Tortosa ha portat
al descobriment d’unes restes possiblement asso-
ciades a les localitzades a Sant Felip Neri, situat
a escassos metres, formades per un mur de 70-80
cm de gruix, construït mitjançant pedres de mida
mitjana lligades amb fang, que es podia datar en
el canvi d’era i que podria tractar-se d’un mur de
contenció que devia marcar un aterrassament, tot
i que va ser amortitzat per la construcció d’un
mur de formigó que fa angle recte amb un segon
mur de característiques similars documentat a la
part central del solar. Ho desconeixem pràctica-
ment tot respecte a l’edifici del qual aquests murs
eren parts integrants, tret que sembla que fou bas-
tit durant la primera meitat del segle I d.n.E. Les
seves estructures serien parcialment reaprofitades
per a la construcció d’un complex funerari de
característiques singulars que podem datar en el
segle VI d.n.E.: un conjunt de tres sepulcres, en
forma de petites cambres rectangulars que recol-
zen sobre un mur romà altimperial de formigó, i
amb una cobertura formada per grans lloses de
pedra sorrenca, orientades en direcció nord-oest-
sud-est. Dues de les tombes són individuals, però
en la tercera s’hi han comptabilitzat fins a tres
inhumacions. Al costat d’aquest conjunt s’hi han
localitzat dos sepulcres més. En aquest cas, però,
el cobriment de signinum fou arrencat, i les
tombes van ser profanades i reomplertes de terra
durant el període andalusí. Cal destacar la tro -
balla de dues lloses de jaspi de la Cinta amb epi-

també diverses inhumacions en taüt de fusta,
però tot i això, la gran majoria apareixen enter-
rats en àmfora. Si tenim en compte tant els con-
tenidors amfòrics com les evidències numismà-
tiques, aquesta necròpolis presenta una cronolo-
gia baiximperial compresa entre finals del segle
IV i principis del segle VI. (Figura 3)

4. CARRER DE SANT FELIP NERI

El solar de Sant Felip se situa sobre el vessant
meridional del turó de la Suda, una zona carac-
teritzada per un relleu força costerut, en què
l’urbanisme ha pres tradicionalment la forma
d’aterrassaments concèntrics. Les restes de cro-
nologia romana es localitzen a l’extrem d’una
terrassa constructiva, on s’ha pogut excavar part
d’un edifici amb un bon estat de conservació,
que es devia construir en un moment anterior al
canvi d’era, si bé el seu aspecte definitiu el va
assolir a partir de l’època julioclàudia. Es tracta
d’un habitacle de dues cambres, H1 i H2, sepa-
rades per un mur, amb les parets estucades, que
s’abandonarà dins de l’horitzó ampli situat entre
la segona meitat del segle II d.n.E. i inicis del
segle III, moment en què les estances H1 i H2 es
convertiran en un abocador de runa. És possible
que el període entre l’abandonament i el reompli -
ment de runa no fos gaire dilatat, atès que s’han
recuperat diversos elements ceràmics in situ en
un excel·lent estat de conservació, cosa que sug-
gereix que no hi va haver una freqüentació dels
espais abans dels abocaments. 

Després de l’amortització d’H1 i H2 no tenim
més dades fins que, cap al segle VI d.n.E., la ter-
rassa s’adapta a una nova funció, l’ús cementi-
rial; s’hi han localitzat les restes de dos enterra-
ments, una inhumació en fossa, possiblement en
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podria tractar-se d’un ramal secundari. Cap al
segle II d.n.E., s’erigeix al marge esquerre del
barranc un edifici en base a una sèrie de puntals
de fusta sostinguts sobre carreus reaprofitats,
formant naus paral·leles, posteriorment reformat
amb la construcció de murs d’encofrat, que po -
dria interpretar-se com un magatzem relacionat
amb l’activitat del port de la ciutat.

En tercer lloc, fins al moment no s’ha recupe-
rat cap resta susceptible de ser identificada com
la muralla que hauria de tancar la ciutat romana
en el seu sector meridional-oriental, de manera
que les diferents estructures de cronologia ro -
mana descobertes en aquest sector devien for-
mar part d’un suburbi extramurs, cosa que és
reforçada per la presència de tombes en el
mateix lloc a partir del segle IV d.n.E. A tall
d’hipòtesi, el traçat de la muralla romana ver-
semblantment podria recórrer un punt elevat del
vessant del turó de la Suda, en una situació
dominant respecte al barranc del Rastre.

En quart lloc, s’observa la contracció de l’à-
rea ocupada en aquest sector a partir de les dar-
reries del segle II d.n.E., amb l’abandonament i
reompliment de runa dels espais del carrer Sant
Felip Neri i l’amortització de les restes del car-
rer Montcada, tal volta una mica posteriors en
el temps; després ve un període d’abandona-
ment, pel que sembla, no inferior a un segle de
duració, fins que la zona es converteix en un
espai cementirial a partir de finals del segle IV
d.n.E., que és quan es daten les tombes més
antigues del carrer Montcada. L’existència de
tombes baiximperials era ja ben coneguda a
partir de gran quantitat de troballes anteriors
(Abril, 1931, 32-33; Bayerri, 1948; Miravall,
1984; Miravall, 1986, 14-17; Massip, 1987, 20,
61-63; Arbeloa, 2000; Barrasetas 1988). En el
cas del carrer de la Mercè, la troballa de frag-
ments epigràfics funeraris de cronologia altim-
perial no s’ha vist corresposta amb la localitza-
ció de tombes tan antigues, de moment. Sembla
que, al contrari del que s’esdevenia amb la
urbanització altimperial, en aquests moments
s’ocupa primerament l’espai de la llera del bar-
ranc, ascendint cap al vessant de la Suda, on
sembla que només hi ha tombes a partir del
segle VI d.n.E., amb exemples notables, com
els sepulcres de lloses localitzats al carrer de la
Mercè.

grafia altimperial, reaprofitades formant part de
la construcció dels sepulcres. (Figura 5)

6. CONCLUSIONS

Aquestes intervencions permeten fer-nos un
esbós de l’evolució de l’ocupació de l’espai del
vessant meridional del turó de la Suda i el bar-
ranc del Rastre des de la protohistòria fins al
final de l’antiguitat tardana. 

Cal ressaltar que s’han localitzat les primeres
restes estructurals d’època ibèrica a la ciutat de
Tortosa, en forma d’una fortificació localitzada
al carrer de Sant Domènech, que devia envoltar
el turó de la Suda, que no és sinó el solar de
l’antic nucli ibèric. 

En segon lloc, han possibilitat la reconstrucció
de la seqüència urbana del vessant meridional
del turó en època romana, i han mostrant l’exis-
tència d’una sèrie d’aterrassaments que apunten
a una cronologia inicial del segle I a.n.E. en
aquells punts on s’ha aprofundit més. Algunes
d’aquestes restes estan en un estat de conserva-
ció força notable, com al carrer Sant Felip Neri,
tot i que encara no està gaire clara la caracte-
rització d’aquestes restes. La urbanització d’a-
quest sector devia ser particularment intensa al
vessant de la Suda i no tant als marges del bar-
ranc del Rastre, lloc que durant l’Alt Imperi es
va utilitzar més aviat com a vial de comunica-
ció, perquè la perillositat d’unes barrancades
incontrolades fins pràcticament al segle XX,
feien poc aconsellable la construcció d’edificis
permanents. Alguns autors han associat aquest
camí amb la via Augusta (Arbeloa, 2000, i Iz -
quierdo, 1989), però no disposem de suficients
dades arqueològiques que ens permetin corro-
borar o desmentir aquesta hipòtesi, tot i que
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