
6.   TARRACO

1. Fundació

Els  romans van arribar  al  que ara és  Tarragona a  l’inici  de  la
segona guerra púnica (218 aC), quan Gneu Corneli Escipió, per
afermar  la  nova  dominació  romana  des  d’Empúries  fins  al  riu
Ebre, va atacar un campament  cartaginès situat a la vora d’un
poblat ibèric (Cesse), a la part baixa de l’actual Tarragona, prop
de  mar.  Poc  després  Tàrraco  va  esdevenir  la  principal  base
d’hivernada  dels  exèrcits  romans  d’Hispània,  comandats  pels
germans Escipió,  i,  morts aquests,  per Publi  Corneli  Escipió el
jove. Per això Plini va qualificar la ciutat de Scipionum opus, obra
dels Escipions. El campament militar es va situar dalt del turó que
dominaria la  futura àrea de la  ciutat  i  s’envoltaria  d’una sòlida
muralla.  La  fundació  de  Tàrraco,  per  tant,  és  fruit  de
l’enfrontament entre Roma i Cartago pel control econòmic i polític
de la Mediterrània occidental.

2. Desenvolupament de la ciutat

Acabada la  segona guerra  púnica,  Tàrraco va seguir  sent  una  base militar  fonamental  en  la
consolidació  i  l’extensió  del  poder  romà sobre la  península  Ibèrica,  gràcies  a la  seva posició
estratègica. La presència militar i les comunicacions també van convertir en un lloc atractiu per als
comerciants itàlics, alhora que esdevenia el  centre d’un territori  colonitzat per mitjà de  uillae i
conreat intensivament (vinya, olivera i horta). 

A la segona meitat del segle I aC la ciutat va adquirir la categoria de colònia amb el nom oficial de
Colonia Iulia Vrbs Triumphalis Tarraco, tot i que no se sap si el nou estatus va ser en temps de
Juli Cèsar o d’August, que va estar a la ciutat durant els dos anys de guerres càntabres. Així
mateix es va convertir en capital de l’extensa província de la Hispània Citerior Tarraconense.

El reconeixement de la seva capitalitat, que fins llavors degué ser exercida només  de facto, va
implicar l’interès de Roma per monumentalitzar Tàrraco a fi d’augmentar-ne el prestigi i convertir-la
en un centre difusor de la propaganda imperial. El primer projecte, executat en època d’August, va
comprendre la reforma del fòrum de la ciutat i el teatre, tots dos a la part baixa, propera al port. El
segon programa va ser força més ambiciós:  la  construcció durant  el  segle I  dC d’un immens
complex a la part alta de la Tàrraco format pel circ i per un nou fòrum provincial destinat a les
necessitats de la província. Poc després el procés es va culminar amb l’edificació de l’amfiteatre a
principis del segle II dC. 

El  difícil  relleu  del  seu emplaçament  i,  potser,  el  seu creixement  paulatí  van impedir  en gran
mesura que la ciutat seguís l’estructura típica de les fundacions romanes. Tàrraco, construïda en
el vessant d’un turó que descendia fins al mar, s’esglaonava en una sèrie de grans terrasses:

1. El circ n’ocupava tot una i mig partia la ciutat.
2. En les dues terrasses superiors es va edificar el fòrum provincial, ja que Tàrraco, com hem

dit, fou capital de la Hispània Tarraconensis. En la primera terrassa, es va construir el temple,
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mentre que la segona es va dedicar a edificis administratius al  voltant d’una gran plaça o
forum.

3. Els  nivells  inferiors,  que
baixaven  fins  al  port,
eren  les  àrees
residencials,  amb  l’antic
fòrum  de  la  colònia
situat  en  l’extrem  sud-
oest  de  la  ciutat,  en
comptes  d’ocupar  un
espai  més  central  com
era costum. Les exigües
restes  d’un  carrer
(decumanus)  a  prop  del
fòrum  de  la  colònia  fan
pensar que el traçat viari
era ortogonal. 

El port, el teatre i l’amfiteatre quedaven fora muralla. Tres
aqüeductes proveïen  d’aigua  la  ciutat;  només  es
conserven les espectaculars restes de l’aqüeducte de les
Ferreres o Pont del Diable. 

L’amfiteatre aprofita el pendent del terreny per construir-hi
un  sector  de  la  cavea,  que  es  conserva  en  bona  part.
Després  del  seu  ús  com  amfiteatre,  es  van  construir  a
l’arena dues basíliques cristianes superposades: la primera
és d’època  visigòtica,  mentre  que  la  segona és  d’època
romànica.

Altres edificacions que posen en relleu la monumentalitat de
Tàrraco es  troben fora  del  recinte  urbà.  Entre  elles  podem
destacar, a part de l’esmentat aqüeducte de Les Ferreres, el
gran monument funerari anomenat  Torre dels Escipions, la
necròpolis paleocristiana,  l’arc  de  Berà  i  les  vil·les  del
voltant,  essent  la  més  important  d’aquestes  la  Vil·la  dels
Munts.

La  importància  de  Tàrraco,  una  de  les  ciutats  més  grans
d’Hispània pel nombre d’hectàrees ocupades (unes 70), es va
mantenir fins a mitjans del segle III dC. 
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