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Tarragona

A ugust, l’home més
poderós de l’antigui-
tat, era un estressat i
un hipocondríac.
L’any 27 aC, el funda-

dor de l’Imperi romà va posar-se
al davant d’un gran exèrcit a His-
pania. August tenia la missió de
doblegar els irreductibles cànta-
bres. Però quan tot estava a punt,
va dir a les legions que no es tro-
bava fi, i que ja seguiria la campa-
nya a distància, des d’una petita i
tranquil·la localitatmediterrània,
de nomTàrraco. Així comença la
història d’un temple magnífic,
que la ciutat va dedicar al seu visi-
tantmés il·lustre, i que els arqueò-

legs han buscat durant segles. Fi-
nalment, els seus vestigis han es-
tat trobats sota la Catedral, i els
estudiosos posen rostre a l’edifici
més emblemàtic del poder impe-
rial a la Província.
August només va passar un pa-

rell d’anys a la ciutat. Però el seu
impuls va ser clau en la colossal
transformació urbanística i mo-
numental que ha arribat als nos-
tres dies. A més de fer-se guari-
dors banys d’aigua freda, l’empe-
rador va seguir governant des de
Tarragona, i això devia ocasionar
un petit gran trasbals. La ciutat
va ser per un temps el centre del
poder polític a l’Imperi. August
vivia envoltat d’un gran aparell

August
temple
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Els investigadors recreen l'aparençade la granedificiació ro-
mana trobada sota laCatedral apartir de restes conservades

LaFira es
preparaper
rebre 15.000
visitantsTARRAGONA

Superposició a escala de
la façana de l’antic temple
d’August, sobre la secció
de la catedral actual

Reconstrucció aproximada del temple a partir de les evidències arqueològiques

Fragment amb motius
florals que pertany al fris
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El projecte d’excavar el subsòl de la catedral es va
acordar després que una prospecció geofísica del
2007 localitzés les estructures d’un temple...

Dimensions aproximades

37 m

27 m

27 m

L’amplada del temple
ocupava tota la nau
central actual i part
de les laterals

… com el que apareix en una moneda
commemorativa encunyada durant el
mandat de Tiberi

El paviment de la catedral es
troba per sota de l’inici del podi

Fragment d’una columna
que podria ser del temple

Un espai, dos temples
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administratiu i diplomàtic, i se
sap que aquí va rebre ambaixades
fins i tot de l’Índia.
En aquell temps, la ciutat, que

des de feia dos segles era punta
de llança de la romanització a
Hispania, va ser designada capi-
tal de la província Hispania Cite-
rior, un territori sota jurisdicció
imperial que comprenia dues ter-
ceres parts de la Península. Això
va fer necessari dotar-la de grans
infraestructures administratives,
que s’anirien executant durant
els dos primers segles de la nos-
tra era. Començava l’època de
més esplendor de la ciutat.
August havia portat prosperi-

tat a Tàrraco. La ciutat guanyava
influència, i també els negocis flo-
rien, gràcies a l’activitat portuà-
ria. Tàrraco no podia estar més
que agraïda, i va respondre amb
adulació. Ja durant l’estada d’Au-
gust, Tarragona havia dedicat un
altar al seu emperador. I quan el
Senat va declarar August com a
Déu, poc després de la seva mort
(14 dC), a les enriquides elits de
la ciutat els va faltar temps per de-
manar audiència al seu succes-
sor. Roma necessitava consolidar
el culte imperial, i Tarragona va
ser la primera a obtenir permís
de Tiberi per dedicar un temple
al seu benefactor, el gran August.
El temple, que apareix en mo-

nedes encunyades de l’època, “va
servir d’exemple a totes les pro-
víncies” , segons l’historiador Tà-
cit. Tarragona el va ubicar al cap-
damunt del seu nou i espectacu-
lar decorat monumental, allà on

durant segles s’ha superposat el
poder a la ciutat, i més tard s’ha-
via de construir també la Cate-
dral. Amb la pacificació d’Hispa-
nia, els romans van transformar
l’espai d’aquarterament de les le-
gions, a la Part Alta. En el seu
lloc, durant el segle I dC s’hi va
aixecar un espectacular complex
aterrassat per a usos administra-
tius, religiosos i lúdics. La propie-
tat pública dels terrenys va estal-
viar a l’administració llargues i
costoses expropiacions.
El nou i impressionant Fòrum

Provincial, del que destacava el
Circ i una gran plaça de 5,5 hectà-
rees, estava coronat pel temple
d’August, ben visible des de bona
part del Camp de Tarragona. Per
als romans, l’arquitectura oficial
era “un vehicle de transmissió de
propaganda política”, segons
Francesc Tarrats, director del
Museu Nacional Arqueològic. I
en el cas de Tàrraco, els models
arquitectònics i iconogràfics uti-
litzats s’inspiraven directament
en originals de Roma.
Per al temple d’August, el refe-

rent va ser el propi edifici de cul-
te que l’emperador havia impul-
sat a la capital dels seus dominis,
explica l’arqueòleg de l’arquebis-
bat, Andreu Muñoz. Entre altres
analogies, el temple de Mars Ul-
tor (Mart venjador) estava situat
sobre un podi i tenia vuit colum-
nes corínties a la façana.
Encara que el de Tarragona ja

mai es podrà reconstruït, l’estudi
de diferents materials desenter-
rats al llarg dels anys –fragments
del fris, capitells i columnes– per-
meten fer-se una idea de com de-
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Fonaments. Les excavacions en la catedral amb els fonaments del temple d'Augusto

Posició central. El temple d'August ocupava una posició central al recinte de culte imperial

Gran estàtua. Interior del temple, amb l'estàtua d'August

Fòrum Provincial.
Coronat pel
temple, el Fòrum
Provincial era
un gran conjunt
arquitectònic
destinat a
l'administració
de la província

LA CASA D 'AUGUST

Unedifici
mític
recreat
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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ORIOL MARGALEF
Altafulla

U n luxós complex
residencial a pri-
mera línia del
mar. Això és el
que va ser la Vil·-

la dels Munts, una opulent i
grandiosa propietat dotada de
totes les comoditats que podia
proporcionar l’enginyeria ro-
mana, i que va assolir el seumà-
xim esplendor al mateix temps
que Tàrraco, al segle II dC. Els
investigadors creuen que la re-
sidència, que possiblement era
de propietat imperial, podria
haver acollit l’emperador
Adrià durant la seva estada a la
ciutat, l’hivern del 122-123 dC.
A pesar de les excavacions que
s’han fet, molts secrets resten
encara sota terra.
Banys termals a peu de plat-

ja. Un menjador de 200 metres

quadrats. Un gran jardí, gim-
nàs, cambres demúsics, un tem-
plet de culte mistèric… Els
Munts era alguna cosamés que
un xalet d’alt standing, una lu-
xosa mansió al camp. “El que
ens ha arribat és una vil·la ex-
cepcional per la seva grandiosi-
tat. Era la residència fora ciutat
d’alts dignataris de la provin-
cia, i en part, la sevamonumen-
talitat devia servir per escenifi-
car el protocol del poder polític
i administratiu”, explica
Francesc Tarrats, director del
Museu Nacional Arqueològic i

expert en el jaciment.
ElsMunts es va construir so-

bre el pendent del Cap Roig, un
turonet de costa des d’on es po-
dia veure Tàrraco (a 12 km), si-
tuat a prop de la desembocadu-
ra del riuGaià i de laViaAugus-
ta, principal eix viari de la re-
gió. La seva ubicació estratègi-
ca devia permetre als magnats
de l’administració, com l’alt càr-
recCaiusValeriusAvitus–envi-
at ameitat segle II per l’empera-
dor Antoní Pius per posar pau a
Tàrraco– visitar regularment la
ciutat i gaudir d’una vida envol-
tada de luxe a Altafulla.

L’arquitectura de l’edifici es-
tà al servei del ‘modus vivendi’
que segons Plini el Jove distin-
gia les elits socials de Roma. El
dia a dia del senyor dels Munts
incloïa governar, dictar a l’escri-
vent, però també meditar, pas-
sejar,menjar, untar-se, fer exer-
cici, banyar-se, escoltar lírica i
caçar esporàdicament. Un gran
número de servents procura-
ven totes les comoditats. S’han
trobat dipòsits d’aigua i evidèn-
cies d’una complexa xarxa hi-
dràulica, que permetien fer fun-
cionar dues zones de banys, es-

pais considerats bàsics en rela-
cions socials.
Més tard, cap al darrer quart

del segle III –coincidint amb
una fase de decadència per a
Tàrraco, sotmesa a incursions
bàrbares-, els Munts va patir
un incendi i va mai va tornar a
ser el que havia estat. Encara
que va conservar l’activitat fins
al VII.
El jaciment, gestionat per la

Generalitat, s’ha anat excavant
des dels anys quaranta. Però en-
cara hi hamolts aspectes desco-
neguts. Els investigadors no
han trobat la zona de produc-
ció agrícola, una activitat pre-
sent en totes les vil·les. “Ni tam-
poc s’ha conservat la part més
noble del complex”, explica
l’arqueòleg Josep Antoni Re-
molà. Sí que han anat aparei-
xent altres estructures, i una
d’elles, descoberta el 2003, té
molt intrigats els estudiosos,

perquè no se l’esperaven. És un
mitreu, un temple secret dedi-
cat al deu persa Mithra, i que
és elmés gran delmón romà co-
negut. L’any 1.800 ja es va tro-
bar unmitreu aTàrraco, actual-
ment perdut.
És probable que, entre altres

ritus, en aquest temple ocult a
lesmirades curioses s’hi sacrifi-
quessin toros braus. En un fu-
tur, els investigadors volen se-
guir amb les excavacions a les
proximitats d’aquest espai, on
podrien aparèixer zones de pas
i de preparació ritual.c

via ser la casa del Déu August a
Tàrraco.
Les excavacions a la Catedral,

les primeres de la història, han
permès situar el temple al mig
d’una gran plaça porticada, no a
la part posterior, com també es
pensava. La troballa resol un
enigma plantejat ja al segle XVI.
“Hemdestapat els fonaments del
podi, però no som descobridors.
La nostra feina beu de segles de
recerca”, diu l’investigador de
l’Institut Català d’Arqueologia
Clàssica (ICAC), Josep Maria
Macias. A més del bisbat i
l’ICAC, en l’excavació hi ha parti-
cipat l’arqueòloga de l’Ajunta-
ment, ImmaTeixell. Es un exem-
ple de coordinació poc freqüent
en l’arqueologia de Tarragona, i
els seus responsables volen se-
guir perforant, ara a la part final
del temple cristià.
Els fonaments trobats fins ara

sota la Catedral sostenien un edi-
fici de 27 metres d’altura, 35 de
fons i 27 d’amplada, segons els
responsables de l’excavació, un
tamany una mica menor del que

tradicionalment s’havia pensat.
A destacar el treball de restitució
del temple que, en paral·lel a les
excavacions de la Catedral, ha fet
un grup de recerca dirigit per
Ricard Mar, professor d’arqueo-
logia clàssica de la URV i expert
en urbanisme romà.
Mar i altres col·laboradors han

estudiat els materials recuperats i
han fet una restitució en tres di-
mensions. L’anàlisi dels materials
permet teoritzar a Mar fins i tot
com era l’interior del temple. “Hi
havia un gran absis, d'uns 12 me-
tres d’amplada”, assegura.
Les masses seguien els rituals

des de fora del temple. Però a
dins hi havia una gran estàtua
d’August, per a la qual també ja
hi ha una teoria. Joaquín Ruiz de
Arbulo, catedràtic d’arqueologia
clàssica de la URV, ha imaginat
com era després d’examinar la
punta d’un dit de proporcions ge-
gantines que es va trobar en unes
excavacions al perímetre de la
Catedral.
Analitzant diversos models

que els romans utilitzaven per ca-
racteritzar els emperadors divi-
nitzats, Arbulo ha trobat la sime-
tria. Segons ell, l’enorme frag-
ment correspon a un dit del peu
esquerre lleugerament aixecat,
com el d’August assegut al tron
que reprodueixendiversesmone-
des de l’època. També unes d’en-
cunyades a Tàrraco, amb el mític
temple a l’altra cara.
La grandària de l’estàtua, feta

del millor marbre de Grècia, feia
justícia a l’home més poderós de
l’Antiguitat. Segons Arbulo me-
dia uns cinc o sis metres. El diví
August estava assegut, represen-
tat com a Júpiter, i sostenia glo-
bus i victòria a la mà dreta, i una
llança transversal a l’esquerra.c

La vil·la podria haver
acollit l’emperador
Adrià a l’hivern del
122-123 dC
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LES MIDES

L'edifici feia
27 metres d’altura,
35 de fons
i 27 d’amplada

L A D A D A

Lacasa
dels famosos

Visita teatralitzada a la Vil·la dels Munts

ESPECTACULAR

L’interior del temple
incloïa un gran absis,
d'uns 12 metres, i una
gran estàtua d'August

UnaRoma
enpetit

ARXIU MNAT

]Els romans aprofitaven
l’urbanisme i l’arquitectu-
ra oficial com a eines
transmissores de propa-
ganda política. Tant en la
seva construcció, com en
la manera com s’ubica-
ven, els grans edificis
administratius i d’espec-
tacles de Tàrraco troben
paral·lels en moltes altres
capitals provincials, fins i
tot a la pròpia Roma.
Un exemple és la casa

d’August al Palatí, un
dels pilars fonamentals
de la reforma política
impulsada per l’empera-
dor. Com passa al Fòrum
Provincial de Tàrraco, la
casa d’August s’estructu-
rava en un complex ater-
rassat per anivellar el
pendent d’una muntanya.
Al peu del complex hi
havia el circ Màxim, un
edifici amb un gran pati
al nivell intermig, i un
temple dedicat a Apol·lo
a dalt de tot.
A Tarragona, tot i que

se sap que l’espai del Fò-
rum l’ocupava abans un
campament militar, les
evidències arqueològi-
ques són mínimes.
Jordi Rovira i Òscar

Martín han realitzat un
detallat estudi urbanístic
de la zona i tenen una
teoria.
Traçant paral·leles i

perpendiculars entre les
portes de la muralla (se-
gle II aC) s’obté una “tra-
ma ortogonal molt preci-
sa”, segons Rovira, una
retícula de carrers que
en molts casos ha tingut
continuïtat fins a dia
d’avui.

La Vil·la dels Munts, opulenta residència
de les autoritats de Tàrraco, guarda encara
molts secrets per descobrir


