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I. INTRODUCCIÓ

El treball  ha sorgit de la interrelació entre la Reial Societat Arqueològica de Tarragona i el Camp 
d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona, pel fet que la seva directora, la Sra. M. Joana Virgili ha 
format part de la Junta Directiva durant alguns anys. En aquest context, es va crear la sinèrgia 
d’elaborar un material didàctic aprofitant-ne els documents existents a la mateixa societat, així com, 
d’altres que pertanyien a la col·lecció personal del Sr. Jordi Rovira Soriano. 

El recull dels gravats, dibuixos, postals i fotografies antigues de Tàrraco permeten de treballar 
l’observació directa i indirecta amb els alumnes i alhora les fonts primàries i les secundàries. Així 
mateix, ens possibilita de fer activitats referides als conceptes cronològics de canvi i continuïtat, 
evolució, etc. Els alumnes s’adonen que la ciutat, els edificis i els monuments són elements vius que 
creixen, es deterioren, canvien i es reutilitzen amb el transcurs del temps per l’acció de l’home i de 
les diverses circumstàncies o necessitats de la població, les funcions es modifiquen i només perduren 
aquells elements més forts que han suportat aquestes incidències.

Els estudiants aprenen, per tant, a fixar-se en els petits i els grans detalls del nostre patrimoni, ja 
que sovint amb una primera mirada no se’n copsen tots els elements i per això s’han configurat unes 
preguntes que inciten a la recerca i estimulen la curiositat. Alhora ens proposem que el valorin, se 
n’enorgulleixin i, amb el anys, el protegeixin.

Aquest material  pot ser usat de manera independent o, de manera, més aconsellable, formar part de 
la seqüència didàctica referida al món romà i, més concretament a la ciutat de Tàrraco. Podem emprar-
lo com a treball posterior de les activitats que s’ofereixen des del CdA com ara: Tàrraco la ciutat 
romana o La ciutat romana de Tàrraco, referides a l’Educació Primària i Secundària respectivament, 
en què tracten una visió globalitzadora de la nostra ciutat, o bé per a les activitats més concretes: 
L’amfiteatre, Les Muralles (1) i (2), L’aqüeducte romà de Tàrraco (1) i (2), El Pretori o La torre dels 
Escipions. 

Consta de sis pàgines dobles i uns fulls d’adhesius, en què cadascuna d’elles treballa sobre un dels 
principals monuments romans del territorium, els més representats des d’antic: l’amfiteatre, les 
muralles, el Pretori, l’aqüeducte de les Ferreres, la torre dels Escipions i l’arc de Berà, a més d’una 
introducció sobre la ciutat.

Tots ells presenten una mateixa estructura:

Pàgina 1: Una imatge reconstructiva de l’edifici i una breu descripció. 
Proposem fixar-se en el dibuix, identificar-hi les parts visitades, les reconstruïdes, les desaparegudes, 
les transformades, etc.
A continuació, farem la lectura del text i, segons el nivell, el podem subratllar o esquematitzar. 
També s’hi poden marcar les parts descrites i treballar el vocabulari específic, així com els conceptes 
cronològics.

Pàgines 2 i 3: Una fotografia amb l’estat actual de l’edifici envoltada per les imatges antigues, 
amb uns peus d’imatge referits a l’autor i l’any de l’edició, més un conjunt d’adhesius que s’hauran 
d’ordenar i col·locar en l’espai corresponent.

Pàgina 4: Amb uns exercicis sobre les imatges que els alumnes hauran de resoldre i la bibliografia 
emprada.
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II. CONTINGUTS

Fets, conceptes i sistemes conceptuals:

 1. La ciutat de Tàrraco.
 2. L’amfiteatre.
 3. Les muralles.
 4. El Pretori.
 5. L’aqüeducte de les Ferreres.
 6. La torre dels Escipions.
 7. L’arc de Berà.

Procediments:

 1. Lectura de plànols, fotografies, dibuixos, gravats, imatges i textos.
 2. Interpretació de la informació visual i textual.
 3. Interrelació de conceptes i d’informació en general.
 4. Observació indirecta.
 5. Comparació entre l’ara i l’abans.
 6. Conceptes cronològics de canvi i continuïtat, successió, evolució, simultaneïtat.
 7. Extracció de conclusions
 8. Anàlisi deductiva.

Actituds, valors i normes:

 1. Actitud correcta durant tot el desenvolupament de l’activitat.
 2. Respecte cap al material emprat.
 3. Manteniment de l’atenció i de l’interès durant l’activitat.
 4. Respecte cap al patrimoni històrico-artístic.

III. OBJECTIUS

En acabar la seqüència didàctica l’alumne/a ha de ser capaç de:

 1. Identificar i situar els monuments estudiats.
 2. Apreciar i valorar la ciutat de Tarragona.
 3. Treballar en equip.
 4. Descobrir diferents fonts secundàries.
 5. Sentir curiositat cap al nostre patrimoni.
 6. Comprendre els conceptes cronològics.
 7. Entendre els canvis soferts a la ciutat al llarg del temps.
 8. Saber llegir imatges i textos.
 9. Extreure conclusions.
 10. Observar amb deteniment.

IV. EL MATERIAL VA DIRIGIT A ...

Als alumnes de CS i d’ESO.
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V. TEMPORITZACIÓ

Realització de cada fulletó ................................ 20 minuts.
Posada en comú  .............................................. 30 minuts.

VI. ES REALITZA A ...

Al centre docent, dirigit pel seu professorat.

VII. SOLUCIONARIS

5

Records del passat de Tàrraco:

LA CIUTAT

Pàgina 1: 

Llegirem amb deteniment la informació i repassarem els conceptes que ja tenim apresos.

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia aèria de la ciutat actual de Tarragona està voltada per les imatges antigues amb uns 
peus d’imatge referits a l’autor i l’any de l’elaboració, més un conjunt d’adhesius que s’hauran 
d’ordenar i col·locar en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: LA CIUTAT
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Pàgina 4:

1. A la imatge del 1563, marca el fragment de muralles que s’hi veu.

2. Al relleu de F. Bonifàs, quantes portes i torres s’hi veuen? On està la catedral?

8 torres, 2 portes

3. Marca sobre el plànol de Laborde el recinte de les muralles, les restes de l’amfiteatre i del circ.

SOLUCIONARI: LA CIUTAT
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Records del passat de Tàrraco:

L’AMFITEATRE

Pàgina 1: 

A la planta de l’edifici tenim marcades en tons grisos les restes de l’edifici, mentre les línies negres 
reflecteixen les mides i les formes reals de l’amfiteatre. La creu al centre de l’arena correspon a les 
fossae (els soterranis). L’edificació lila fa referència a l’església visigòtica i la groga a la romànica, 
actualment derruïda sobre l’arena.
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SOLUCIONARI: L’AMFITEATRE

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia en l’estat actual de l’edifici, envoltada per les imatges antigues amb uns peus d’imatge 
referits a l’autor i l’any de l’elaboració, més un conjunt d’adhesius que s’hauran d’ordenar i col·locar 
en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: L’AMFITEATRE

Pàgina 4: 

1. Marca a la fotografia actual la part de l’amfiteatre que va dibuixar el francès Laborde fa més 
de 200 anys.

2. Si tens bona vista llegiràs a les fotos d’inicis del segle XX, què hi havia sobre les restes de 
l’amfiteatre. Marca la resposta correcta:

Un teatre.
Un presidi (presó de condemnats a treballs forçats).
Una fàbrica.

3. En quina fotografia es veuen les restes de l’església romànica de Santa Maria del Miracle, 
construïda al segle XII en record dels sants màrtirs cristians morts a l’arena de l’amfiteatre?

La del 1910.
La del 1806.
La del 1929.
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Records del passat de Tàrraco:

LES MURALLES

Pàgina 1: 

Aquesta fotografia recull la reconstrucció de Tàrraco reflectida en la maqueta. Podem marcar el 
perímetre de la muralla i assenyalar les zones d’habitatge dins i fora murs.

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia amb l’estat actual de l’edifici envoltada per les imatges antigues amb uns peus d’imatge 
referits a l’autor i l’any de l’elaboració, més un conjunt d’adhesius que s’hauran d’ordenar i col·locar 
en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: LES MURALLES
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SOLUCIONARI: LES MURALLES

Pàgina 4: 

1. Quines imatges ens mostren les torres existents? Marca’n els anys.

1806, 1870, 1903, inicis s. XX, cap a 1910, cap al 1910.

2. I portelles? Marca’n els anys.

1806, 1870, 1903, inicis s. XX, cap al 1910, cap al 1910.

3. Assenyala quin fragment de la muralla actualment encara resta sencera:
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Records del passat de Tàrraco:

EL PRETORI

Pàgina 1: 

Aquesta fotografia recull la reconstrucció de la torre ubicada a l’angle inferior dret del Concilium 
Provincial. Els alumnes hi poden identificar la porta que actualment encara hi perdura i observar-ne 
la diferència d’alçada que tindria comparant-la amb l’actual, sobreelevada en època medieval i amb 
la restauració.

Així mateix, podem reprendre la fotografia de la maqueta, del fulletó de les muralles i situar-lo:
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SOLUCIONARI: EL PRETORI

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia amb l’estat actual de l’edifici envoltada per les imatges antigues amb uns peus d’imatge 
referits a l’autor i l’any de l’elaboració, més un conjunt d’adhesius que s’hauran d’ordenar i col·locar 
en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: EL PRETORI
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SOLUCIONARI: EL PRETORI

Pàgina 4: 

1. Observa la foto de la torre actual i marca-
hi les diferències que hi ha en relació a les 
imatges del 1806, 1870 i 1920:

1806             1879            1908

2. Marca en cada gravat la cara que apareix en la imatge principal.
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Caixa escales del 
Concili Provincial

Torre, palau, far
Caserna

P
re

só

M
us

eu

SOLUCIONARI: EL PRETORI

3. Dibuixa un eix cronològic en què es detallin les diferents funcions de l’edifici.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
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Records del passat de Tàrraco:

LA TORRE DELS ESCIPIONS

Pàgina 1: 

Aquest dibuix reconstructiu ens mostra com 
possiblement era el mausoleu, podem assenyalar 
totes aquelles parts que actualment no hi 
existeixen o bé que no s’aprecien.

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia en l’estat actual de l’edifici 
envoltada per les imatges antigues amb uns peus 
d’imatge referits a l’autor i l’any de l’elaboració, 
més un conjunt d’adhesius que s’hauran 
d’ordenar i col·locar en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: LA TORRE DELS ESCIPIONS
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SOLUCIONARI: LA TORRE DELS ESCIPIONS

Pàgina 4: 

1. Et sembla que el gravador del 1600 va estar encertat en la representació?

No gens. La confusió de la imatge pot ser deguda a què l’autor no havia estat al lloc i va copiar una 
imatge equivocada o un error en la composició del llibre.

2. Observa la fotografia de la torre actual i compara-la amb les imatges del 1775, 1806 i 
1826. Busca les diferències i marca-les.

1775  Imatge girada de dreta a esquerra, arc de mig punt en lloc de rebaixat.

1806  No es corresponen els carreus, en general molt bé.

1826  Forats imaginaris al basament i al primer cos i decoració vegetal en lloc de la inscripció.
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SOLUCIONARI: LA TORRE DELS ESCIPIONS

3. Marca en aquest dibuix els següents elements: déu Atis, inscripció, basament, teulada 
piramidal, arc amb els propietaris.
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Records del passat de Tàrraco:

L’AQÜEDUCTE DE LES FERRERES

Pàgina 1: 

Aquest dibuix reconstructiu ens mostra com seria aquest tram elevat d’un dels aqüeductes romans 
que arribaven a Tàrraco.

Podem observar de nou la maqueta de Tàrraco, tenim la imatge al fulletó de la muralla i marcar-hi 
l’aqüeducte visible en la vessant nord, procedent del riu Gaià que alimentava la part alta de la ciutat, 
mentre que aquest, procedent del Francolí, bastia la zona portuària o part baixa.
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SOLUCIONARI: L’AQÜEDUCTE DE LES FERRERES

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia en l’estat actual de l’edifici envoltada per les imatges antigues amb uns peus d’imatge 
referits a l’autor i l’any de l’elaboració, més un conjunt d’adhesius que s’hauran d’ordenar i col·locar 
en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: L’AQÜEDUCTE DE LES FERRERES

Pàgina 4: 

1. Com va veure l’aqüeducte el francès Laborde fa 200 anys? Quines diferències hi notes?

Està més descuidat, però molt semblant.

2. S’han produït molts canvis en el darrers temps?

No gaires, fins a les darreres restauracions que han reconstruït part de l’specus.

3. Quants arcs es compten al primer pis?

a. 10
b. 9
c. 11

4. I al segon?

a. 26
b. 24
c. 25

5. Per on creus que passava l’aigua? Marca-ho al dibuix amb una fletxa:

6. Assenyala amb una fletxa cap on devia estar el punt de captació i amb una altra, el 
castellum.
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Records del passat de Tàrraco:

L’ARC DE BERÀ

Pàgina 1: 

Aquest dibuix reconstructiu ens mostra com 
seria un monument commemoratiu romà.

Pàgines 2 i 3: 

Una fotografia en l’estat actual de l’edifici envoltada per les imatges antigues amb uns peus d’imatge 
referits a l’autor i l’any de l’elaboració, més un conjunt d’adhesius que s’hauran d’ordenar i col·locar 
en l’espai corresponent:
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SOLUCIONARI: L’ARC DE BERÀ
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SOLUCIONARI: L’ARC DE BERÀ

Pàgina 4: 

1. Observa les imatges antigues i marca aquelles que il·lustren l’arc com realment estava: 

1546, 1609, 1806, 1832, 1845, 1879, 1912.

2. Ara marca les que reconstrueixen l’arc, és a dir que el representen tal i com imaginaven 
que hauria estat en construir-se:

1546, 1609, 1806, 1832, 1845, 1879, 1912.

3. Marca en aquest dibuix les parts que s’han reconstruït de l’arc, partint de les imatges 
antigues:

4. Al dibuix anterior marca-hi les següents parts, a partir de la informació de la pàgina 1:

Podi, rebranca, pilastra i arquitrau.
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XIX. GLOSSARI

ARC DE TRIOMF: arc commemoratiu construït per a celebrar la victòria militar i lloar la figura d’un 
general o l’emperador, sota el qual desfilava amb una gran comitiva. Correspon a una estructura 
autònoma, normalment allunyada de les portes o les muralles de la ciutat, formada per una o tres 
obertures, amb una decoració al·lusiva al fet i una inscripció. Podien ser efímeres, de fusta, o 
pètries, ja imperials. 

ARQUITRAU: carreu tallat en forma de paral·lelepípede que descansa directament sobre el capitell 
d’una columna.

ATIS: déu-home de Frígia, caracteritzat per ser l’amant de la deessa Cibele, a causa de la qual va 
embogir i es va provocar l’autocastració. A partir del s. IV aC, el seu culte es va estendre al món 
grec i des d’aquí va influir al romà, d’ençà el s. I dC.

AUGUST: Caius Julius Caesar Augustus, va néixer a Roma el 23 de setembre del 63 aC i va morir 
a Nola el 19 d’agost del 14 dC. Va ser el primer emperador de l’Imperi Romà, amb un mandat 
de 44 anys, després de l’assassinat de Juli Cèsar i de diferents dictadures i guerres civils. El seu 
regnat, del 27 aC al 14 dC, va suposar una època de pau i prosperitat. A la seva mort, el Senat el 
va divinitzar i el mes de sextilis va ser rebatejat com agost en el seu honor.

BASAMENT: part inferior d’una construcció que serveix de base.

BESTIARI: personatge que lluitava a l’amfiteatre, en contra de les bèsties per un sou i glòria, 
habitualment amb uns pals de fusta endurits al foc.

CAMPAMENT: base permanent o semipermanent que els romans fortificaven per establir i protegir 
les legions o cohorts. Acostumaven a fer-se en planes properes a l’aigua, amb una estructura 
rectangular, amb 4 portes que donaven a dos carrers perpendiculars, de d’on es disposaven tots 
els edificis.

CARREU: bloc de pedra treballat de forma quadrangular emprat per a la construcció.

CARTAGINÈS: ciutadà de Cartago (=ciutat nova), població fundada pels fenicis de Tir al s. IX aC, 
que va esdevenir en la capital d’una molt pròspera república fins al 146 aC, en ser completament 
destruïda pels romans.

CASERNA: edifici on s’allotja la tropa de manera permanent.

CASTELLUM AQUAE: o torre d’aigua, dipòsit que permetia la distribució de l’aigua per a tota la 
ciutat amb canonades de plom.

CIRC: recinte allargat per recollir les curses de carros, espectacles i representacions commemoratives. 

FRANC: tribu germànica situada cap al s. IV a l’actual zona de Bèlgica i el nord de França, és a dir, 
va ser el primer poble germànic que es va assentar de manera permanent dins de l’Imperi romà, 
gràcies a un pacte. Però, a partir del 420 van aprofitar ver guanyar més territori cap al sud.

GLADIADOR: personatge que lluitava a l’amfiteatre contra un altre gladiador en els espectacles 
públics, anomenats de diferent manera segons l’armament que disposaven.
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GRAVAT: dibuix imprès sobre un paper, a partir d’una matriu feta en fusta, metall o pedra.

GUERRA PÚNICA, SEGONA: del 218 aC al 201 aC, guerra entre Roma i Cartago  per motius econòmics 
i comercials. Els escenaris bèl·lics van esdevenir a Hispània, amb l’arribada dels generals romans 
Escipions; Itàlia, amb la invasió cartaginesa dirigida per Aníbal i Sicília. Després de nombroses 
pèrdues, Roma va aconseguir vèncer els cartaginesos i reduir-los a la seva ciutat.

HISPÀNIA CITERIOR: en finalitzar les guerres púniques, els romans van dividir els territoris hispans 
conquerits en dues províncies: la Hispània Citerior (=propera), amb capital a Tàrraco, i la Ulterior 
(=llunyana). Al 27 aC, August la va transformar en la Tarraconensis que abraçava les dues terceres 
parts de la península ibèrica.

HIVERNADA: estada en un indret durant l’hivern, si es refereix a l’exèrcit, en un campament.

MAUSOLEU: tomba monumental destinada a recollir les restes d’un personatge o d’una família, tant 
les cendres com el cos dins un sarcòfag. En ús des del s. I dC, situats al llarg de les vies fora els 
murs de la ciutat.

MÀRTIR: persona morta per la seva fe religiosa i en molts casos torturats fins a la defunció.

MERLET: acabament dentat en una muralla o torre, de caràcter defensiu, que facilita l’observació i 
la protecció dels pobladors.

PILASTRA: element arquitectònic semblant a la columna, però de secció quadrada o rectangular, 
sortint d’un mur al qual és adossat o del que forma part, pot tenir una funció estructural i/o 
decorativa.

PODI: mur de separació entre l’arena i les grades, a l’amfiteatre i el circ romans.

PORTELLA: porta més petita que les principals, d’ús per als vianants.

PRESIDI: establiment penitenciari de règim tancat.

REBRANCA: cada una de les parts laterals d’un portal o finestra que sostenen la llinda o l’arc.

ROMÀNIC: art europeu desenvolupat els s. XI-XIII, basat en el romà i caracteritzat per murs gruixuts 
coberts per voltes de canó i d’aresta i amb la profusió de l’arc de mig punt.

SPECUS: canal per on circulava l’aigua d’un aqüeducte, sempre estava cobert per raons higièniques, 
amb una mida que permetia la circulació d’una persona per a realitzar-ne les tasques de neteja.

TABULA ANSATA: taula rectangular amb unes nanses amb forma de cua d’oreneta, a l’interior de la 
qual s’incloïen les inscripcions.

TORRE DE GUAITA: fortificació quadrangular o cilíndrica que s’usava principalment com a punt de 
vigilància, des d’un lloc alt i segur.

VEGUER: autoritat catalana medieval representant de la corona en una demarcació, el qual posseïa 
poders governamentals, jurídics i administratius.

VESPASIÀ: Titus Flabius Sabinus Vespasianus (17 de novembre del 9, al 23 de juny del 79) va ser 
proclamat emperador l’any 69 pels seus soldats, després d’un període d’inestabilitat política i 
guerres civils.

VIA AUGUSTA: la via més llarga de comunicació d’Hispània, traçada al llarg del litoral, des dels 
Pirineus fins a Càdis, amb una longitud d’uns 1500 Km, anomenada així per les grans reparacions 
dutes a terme per l’Emperador August durant els anys 8-2 aC.

VISIGÒTIC: art desenvolupat a Espanya durant l’estada d’aquest poble germànic a la península, 
del s. V al 711. Els vestigis que ens resten corresponen a esglésies cristianes d’espais reduïts 
i compartimentats, sustentats per murs gruixuts i columnes, i amb la novetat de l’ús d’arcs de 
ferradura.
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