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11..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓ  
  

  

Aprofitant les magnífiques restes de les muralles romanes de 
Tarragona, les més antigues i les més ben conservades fora d’Itàlia, 

la seva visita i el treball acadèmic ens permeten fer un recorregut per 

part de la història de la ciutat i del país. 

 
A través dels treballs previs proposem unes activitats per realitzar 

a l’aula, de tal manera que els alumnes entenguin perquè totes les 

ciutats antigues tenien una muralla i quines van ser les 

circumstàncies que van propiciar una construcció tan primerenca a 

Tàrraco. Així posem en boca dels seus protagonistes unes paraules 
que expliquen de manera esquemàtica com es van desenvolupar els 

fets al llarg de la II Guerra Púnica. Aconsellem que diferents alumnes 

representin els personatges i assumeixin el paper històric que els va 

tocar com a gestors de la guerra entre dues de les grans potències 
de l’antiguitat, en una tasca que realitza tot el grup classe. 

 

Mentrestant, una petita població anava naixent impulsada per les 

noves funcions que li van destinar els conqueridors.  La identificació 
de la muralla i de les restes en una reconstrucció de Tàrraco els 

permet adonar-se de la seva monumentalitat. Les següents activitats 

els possibilitaran conèixer com és el mur externament i internament, 

quins materials es van emprar i les fases de la construcció. 
Descobriran quan i com es va prosseguir en un segon projecte.  

  

Les activitats poden fer-se de manera individual o en petits grups, 

segons els interessos del professor/a i, en acabar-los, corregir-los de 

manera conjunta. Un cop finalitzada aquesta part, els alumnes es 
troben ben preparats per a fer la visita, per tal que els resulti molt 

més significativa. 

 

Els treballs de camp, en canvi, ens obligaran a dur a terme una 
anàlisi in situ, detallada i autònoma, al llarg del denominat Passeig 

Arqueològic i de les restes visibles al sector oriental. Creiem molt 

adequat començar la visita per la maqueta de Tàrraco localitzada a 

les voltes del Pallol, la qual ens ofereix una visualització en 3D de 
l’antiga ciutat. Alhora ens permet veure on estem, què farem i què 

ens queda de l’antiga ciutat de Tàrraco. Sovint costa molt 

contextualitzar les restes i fer-ne una comprensió espacial, la 

maqueta en facilita la tasca. 

 
Un cop situats en l’accés, cada alumne/a seguirà de manera personal 

el quadern, en el qual es troben les activitats detallades per a un 
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treball d’observació directa, d’anàlisi i de deducció. Haurem 

d’adequar-nos als canvis estructurals del monument: l’estat de les 

reformes, horaris, etc., per tant, sempre aconsellem una consulta a 
la pàgina web del Museu d’Història de la ciutat, la qual ens manté al 

dia de la situació. 

 

Els nois/es caminaran pel trajecte segons les instruccions del 
quadern, i el grup s’anirà reunint en cada torre, on es farà una breu 

posada en comú i un control de la feina del grup. És important que 

els alumnes vagin distingint les diferents transformacions que ha 

sofert el recinte en les diferents etapes històriques. Molts dels 
aspectes treballats a l’aula ara es contextualitzaran a l’indret: la 

construcció, els materials, les torres, les portes i les portelles, els 

sistemes d’elevació... Per acabar, el mite de Minerva els ajuda a 

comprendre la importància de la religió en el món antic. Proposem 
una explicació teatralitzada, o bé per part del professorat o bé 

d’algun grupet de 3 alumnes que vulguin representar-lo a la resta de 

companys. 

 

En sortir del recinte, podem optar per seguir cap al Passeig de Sant 
Antoni i resseguir la part oriental de les muralles o endinsar-nos cap 

a l’escorxador, un indret especialment interessant, ja que ens permet  

veure les restes d’una de les rampes i l’amplada i la composició 

interna del mur.  
 

Per als treballs posteriors podem emprar els Records del passat 

de Tàrraco, un nou material en què es treballen imatges antigues de 

la ciutat de Tarragona (mitjançant gravats, fotos, dibuixos, 
postals...), que possibiliten copsar l’evolució formal dels monuments 

tractats (la ciutat, la muralla, el Pretori, l’amfiteatre, la  torre dels 

Escipions, L’arc de Berà i l’aqúeducte). Els alumnes hauran d’ordenar 

i classificar un seguit d’adhesius que hauran de col·locar en cadascun 

dels monuments, il·lustrant-los. 
 
 

2.  CONTINGUTS 

 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals 
1. Funcions d’una muralla. 

2. Les guerres púniques. Els fets i els personatges. 

3. La muralla de Tàrraco: l’estructura i els materials emprats. 
4. Les fases constructives. 

5. L’estudi de les restes: les torres, les portes, les portelles, 

altres elements... 

6. Els mites i la iconografia. 
7. L’evolució històrica. 
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Procediments 
1. Lectura comprensiva de textos. 

2. Interpretació d’imatges, mapes, plantes i esquemes. 
3. Ús de la deducció i l’anàlisi. 

4. Compleció de quadres i esquemes. 

5. Interrelació d’informació escrita i visual. 

6. Identificació de diferents tipus de materials i aparells. 
7. Identificació de les etapes constructives i les seves 

característiques. 

8. Comprensió de l’estructura arquitectònica de la muralla. 

9. Reconeixement de la construcció i de les restes actuals. 
10. Comprensió de la funcionalitat d’una muralla. 

11. Identificació dels elements posteriors i de la utilització 

urbana al llarg del temps. 

12. Diferenciació de les parts i dels principals elements de la 

muralla. 
13. Ús correcte del vocabulari específic. 

14. Anàlisi dels sistemes d’elevació dels materials. 

15. Comparació d’imatges antigues amb l’actualitat. 

16. Compleció de textos. 
17. Observació directa i indirecta. 

 

Actituds, valors i normes 

1. Respecte cap al patrimoni historicoartístic. 

2. Manteniment de l’atenció i de l’interès durant l’activitat. 
3. Elaboració d’un quadern net i ben treballat. 

4. Ús de l’empatia. 

5. Valoració de la muralla de Tàrraco. 

6. Desenvolupament autònom de l’activitat. 
7. Respecte cap al monument, al trajecte i a les peces del 

recinte. 
 

 

3.  OBJECTIUS 

 

En acabar l’activitat, l’alumne/a ha de ser capaç de: 

 

1. Usar la deducció i l’anàlisi 

2. Extreure conclusions. 
3. Entendre l’ús i les funcions d’una muralla en temps antics. 

4. Comprendre el desenvolupament de la II Guerra Púnica que va 

enfrontar dues potències de fa 2.200 anys, i que va incidir en 

la formació de Tàrraco. 
5. Distingir els diferents materials usats en la construcció. 

6. Comprendre l’estructura interna i externa de la muralla. 
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7. Conèixer les dues fases constructives amb les seves principals 

característiques. 

8. Identificar els afegidors posteriors. 
9. Comprendre el valor inestimable del monument. 

10. Conèixer els principals elements de l’obra. 

11. Observar de manera acurada. 
 
 

4.  EL MATERIAL VA DIRIGIT A.... 
 
Als alumnes d’ESO, CF i Bat.  Els continguts i la metodologia 

s’adapten a les diferents edats, que permeten un major o menor 
grau de complexitat i d’abstracció en la recerca i l’extracció de 

conclusions. 
 
 

5.  TEMPORITZACIÓ 

 

Treballs previs                 2 hores. 

Treballs de camp   2 hores 

Treballs posteriors   1-2 hores 

 

6.  ES REALITZA A... 

 

Els treballs previs i els posteriors, a l’aula i els de camp, a la muralla. 
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7. SOLUCIONARI
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TTRREEBBAALLLLSS  PPRREEVVIISS    
 

Pàg. 6: Pinta el recorregut dels cartaginesos dirigits per 
Hanníbal en blau, i el dels Escipions en vermell. 
 

 
 

Observa al mapa anterior les bones comunicacions de les 

quals ens parla a continuació P. Escipió. Marca-les. 
 

 

Pàgs. 9 i 10: Mentrestant, la naixent població de Tàrraco.... 

(marca aquelles frase que creguis que són correctes): 
 

Es convertia en el quarter general de Roma a la península 

Ibèrica.  

SÍ 

Servia com a lloc d’hivernada per als legionaris. SÍ 

Rebia pel port els soldats frescos i l’armament. SÍ 

Allotjava els ostatges que asseguraven a fidelitat dels aliats 

ibers. 

SÍ 

Servia de dipòsit del tresor del botí de guerra obtingut. SÍ 

Era la seu de les  grans assemblees dels generals romans i 
dels ibers. 

SÍ 

Anava creixent, a redós de les incipients muralles i del 

campament estable. 

SÍ 
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Compartia espai amb el encara poblat indígena. NO 

 

 

Pàg. 12. Observa amb atenció la reconstrucció de Tàrraco i 

ressegueix en blau la muralla i en vermell el fragment que en 

resta (part alta). 
 

 
 

Marca-la al dibuix amb una fletxa.  
 

Pàg. 13. Uneix l’explicació amb la part del dibuix que li 

correspon. 
 

 

 

Basament format per grans 

blocs de pedra irregulars, 
denominats megàlits (mega= 
gran+ lit=pedra), superposats. 

Mur de carreus, pedres amb 

forma rectangular. 
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Pàg. 14. Uneix l’explicació amb la part del dibuix que li 

correspon. 
 

 

Pàg. 14 i 15. Completa aquest quadre amb la informació que 

hi manca: 
 

MATERIAL DIBUIX CARACTERÍSTIQUES 

MEGÀLIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grans blocs de pedra irregulars 

superposats. 

 

CARREUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es disposen en el denominat aparell 

romà, col·locats esglaonadament 

per no coincidir les juntes, però de 
mides irregulars. 

 
 

La part frontal que sobresurt es 

denomina encoixinat. 

 

 

La muralla no era massissa de 
pedra, sinó que s’omplia 

d’altres materials, per tal 

d’abaratir la feina i donar-li 

més elasticitat davant un 
impacte bèl·lic. 

Estava formada per:  

o pedres petites,  

o terra i  
o toves (fang). 

Murs externs de pedra. 

 



Les muralles de Tàrraco 

Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona 11 

TOVES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits blocs de fang pastat amb 

palla i assecats al sol. Se situen a 

l’interior de la muralla en capes 
horitzontals i en disposició 

alternada a cada fila (cada 10 

metres de muralla contenen al seu 

interior 14.700 peces). 
 

 

 

Pàg. 15 i 16. Marca al dibuix següent el mur de lligament i els 

carreus que s’intercalen a la cara frontal de la muralla per 
travar-la millor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pàg. 17. Aquest dibuix ens assenyala en negre els trams 

conservats d’aquest primer projecte. 
 

o Quantes torres hi veus? 3. 

o Formen part d’aquesta primera etapa? Sí. 
o Marca sobre el dibuix reconstructiu de la pàg. 12 els dos 

llenços de muralla més antics. 

o Quants anys tenen aproximadament? 2200 anys. 
 

 

 

Mur de lligament 

Carreus intercalats 
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Pàg. 18. Observa aquests esquemes sobre la muralla i anota 

quin correspon al primer o al segon projecte. Escriu al costat 

les característiques que els diferencien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

____1r___PROJECTE 

CARACTERÍSTIQUES 
 

 Muralla de 4,5 metres 

d’amplada. 

 6 metres d’alçada. 
 6-8 filades de megàlits. 

 Acabada en merlets. 
 Seccionada per torres. 

____2n___PROJECTE 

CARACTERÍSTIQUES 
 

 Amplada 6 metres. 

 Alçada 12 metres. 

 4-5 filades de megàlits 
sobremuntats per carreus. 

 Desaparició de les torres 

de defensa. 

 Obertura de portelles. 
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TREBALLS DE CAMP 
 

Pàg. 5. Marca al dibuix superior el trajecte que hagis fet. 

 
 Escriu a la secció de la  

muralla on correspongui: 

o Carreus 
 

o Megàlits 

 

o Tovots 
 

o Pedres i terra 

 

o Merlet 

 
o Pas de ronda 

 
 

 

 

Pàg. 6. Dels següents enginys militars, assenyala els que 
creus que usarien els romans instal·lats dalt de les muralles 

tarragonines. 

 

Tots menys l’ariet, que s’emprava per esbotzar les portes, per tant 
des de fora. 

 

Pàg. 7. Després, marca al dibuix de Tarraco per on iniciem la 

visita a les muralles i el recorregut que fem. 
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Així mateix, marca en un color el recinte emmurallat total i en 

un altre el fragment que en queda. 
 

  
  

 
 

Pàg. 9. Al llarg del recorregut veurem elements referits a la 

defensa de la ciutat de l’artilleria enemiga. Observa les fotos 

que tens a continuació i i quan t’ho trobis, assenyala: 
 

 

  

 

Canó, torre de defensa, 

mur, falsa braga 
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Canons, falsa braga, baluard 
 
   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Torre, barbacana, espitllera, 

merlet 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obertura per a mosquetó 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Garita, falsa braga 
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Canó, falsa braga  
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Pàg. 10.  Mira al mur carreuat i encercla els que reconeguis: 

 

Es poden trobar tots. 

 
Als carreus que no en veus, què creus que ha succeït? 

 

Es troben en qualsevol de les cares ocultes del carreu. 

 
En aquest mateix pany de mur, quins d’aquests tipus d’aparell 

són els que observes? Assenyala’ls. 
 

 
CARREU ENCOIXINAT QUADRATUM       CICLOPI 
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Pàg. 11. Uneix el nom amb la part de la torre. 

 

Marca una línia sobre el dibuix, dividint la part romana de la 
medieval. Escriu sobre de cada part, l’època que li correspon. 

 
 

 

 

 

 
Pàg. 12. Observa la que tens al costat de la torre, és porta o 

portella? 

 

Portella. 
 

 

 

BASAMENT 

MEGALÍTIC 

MERLET 

BARBACANA 

ESPITLLERA 
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Pàg. 13. Observa la portella que tens vora la torre. Uneix cada 

part amb l’explicació que li correspon. 
 

 

 

Pàg. 14. Creus que algun d’aquests sistemes es van emprar en 
funció de les restes observades? 

 

 
 

 
 

Llinda: peça plana, que 

tanca una obertura i 

descansa sobre les 

rebranques. 

Rebranca: part lateral  

d’una obertura, que sosté 
una llinda o un arc. 
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Pàg. 15. Hi veus canvis? Marca’ls al dibuix. 
 

 
 

  

Pàg. 16. Completa aquestes frases amb les paraules que 

consideris correctes, segons vagis observant a la torre: 

 

o Té una planta quadrada. 

o El basament està formada per 6 filades irregulars de 

megàlits, estabilitzats per peces de menors dimensions. 

o Els carreus superiors tendeixen a la forma rectangular. 

o La part superior de la torre és menys ampla que la 

inferior, per tant la forma és troncocònica. 

 

Pàg. 17. Assenyala quin tros n’és visible. 

 
La deessa va vestida de guerrera. 
 

Encercla la deessa al dibuix de la torre sencera. 
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Marca els que reconeguis al dibuix de la torre. 
 

Per a què servia una espitllera? 

 

És una petita obertura, que permet disparar les fletxes, sovint 
presenta esplandit per la part interna per a facilitar-ne la 

maniobrabilitat. 

 

Pàg. 19. Marca’ls al dibuix. 
 

 
 

Quina orientació té? 

 

Nord.  
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   Pàg. 20. Mira la portalada i anota l’any que ens diu que es va 

construir. 

 
17 

 

 
 

Assenyala sobre els dibuixos tot allò que entenguis que no 

correspon a l’època romana. 

 

 

Pàg. 21. Continuant cap al sud et trobaràs dues portelles més. 

Quina et trobes primer? 

 

1, 2. 
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Quants megàlits configuren les dues portelles? 

 

7 i 5. 
 


