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Qui  Audet Vincit 
Arranjament del carrer de l’Enrajolat,                visorium de l’antic circ romà de Tarragona

RESTITUCIÓ D’UNA CURSA DE BIGUES AL CIRC DE TARRACO DURANT EL SEGLE II DC. VISTA EN QUÈ HI DESTACA LA TRIBUNA D’AUTORITATS, DES D’ON ELS                                 MÀXIMS REPRESENTANTS DE LA PROVÍNCIA PRESENCIAVEN LES CURSES (ACTUAL PIZZERIA EL PULVINAR). L’EDIFICI QUE ES VEU AL FONS CORRESPON A 
L’ACTUAL TORRE DEL PRETORI. [MUSEU D’HISTÒRIA DE TARRAGONA – OFICINA DE PROJECTES DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA]



“Aquest poble ha perdut l’interès per la  
política, i si abans concedia comandaments, 

poders i legions,  ara deixa fer i només  
desitja amb avidesa dues coses: pa i circ”

(Juvenal, Sàtires X, 77–81)
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Passejar per la història 
No es tractava d’esborrar res, sinó de netejar per entendre millor.  

La ciutat ha guanyat aire, memòria, vida, i un monument més comprensible i proper

Cristina Arribas
informatiu@apabcn.cat

La història de les ciutats consisteix en la super-
posició de formes urbanes successives i, 
sovint, la generació de noves es fa esborrant o 

reabsorbint elements anteriors.

L’omnipresència de Tarraco dins l’actual Tarragona 
és evident i això s’explica pels pocs metres de distàn-
cia entre el nivell romà i l’actual. Com deia Freud en 
el seu llibre El malestar de la cultura, “l’oblit és direc-
tament proporcional al gruix de terres que separen 
els estrats de la història”. La Tarragona romana és 
molt propera a la Tarragona del segle XXI, així doncs, 
l’oblit és menor. La nova urbanització del carrer de 
l’Enrajolat n’és un exemple d’això.
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   Arqueologia urbana: del circ romà a l’antic fòrum de Tarraco
Tarragona és una ciutat centre industrial de primer ordre, amb un entorn 
turístic excepcional, una intensa activitat portuària, etc. i tot això genera 
una enorme pressió urbanística de desenvolupament, posant en perill la 
salvaguarda del patrimoni, en aquest cas, arqueològic. Integrar les restes 
arqueològiques a la ciutat suposa un conjunt de reflexions que entraran 
dins el camp del que anomenem arqueologia urbana.

Entenem per arqueologia urbana la pràctica arqueològica en un medi 
urbà actiu. Es tracta d’una disciplina relativament recent i que ha expe-
rimentat un intens desenvolupament en les darreres dècades a causa 
d’una major demanda social de coneixement i preservació del patrimoni 
cultural local i la reurbanització dels centres històrics. De fet, s’inicià  a 
partir de la desastrosa experiència dels anys 70, quan tingueren lloc les 
grans destruccions indiscriminades que arrasaren centres històrics de 
moltes de les nostres ciutats.

Nom de l’obra: 

Reestructuració del carrer de 
l’Enrajolat de Tarragona i el seu entorn

Emplaçament: 

Part Alta de Tarragona

Promotor: 

INCASÒL – Ajuntament de Tarragona

Autors del projecte: 

Carlos Brull i Jordi Segura 

Col·laboradors del projecte: 

Jordi Vila, arqueòleg

Directors d’obra: 

Carlos Brull i Jordi Segura 

Director d’execució de l’obra: 

Joan Alonso 

Coordinador de seguretat i salut: 

Joan Alonso 

Constructor: 

NaturGrup

Caps d’obra: 

Xavier Civit i Manel Margalef

Industrials:

Bosir, Instal·lacions Industrials

Dates: 

2007-2012

Premi Catalunya Construcció 2014 
en la categoria d’Intervenció  
en edificació existent 

IMATGES DEL RECINTE VISITABLE DE TARRACO. FOTO: © CRISTINA ARRIBAS

IMATGE DE L’ESTAT 
PREVI DEL CARRER 
DE L’ENRAJOLAT

DETALL DE LA 
MAQUETA AMB 
INDICACIÓ DEL 
CIRC EST. AUTOR: 
MANEL GRANELL
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Durant el mandat de l’emperador Vespasià a Tarraco 
es va construir un magnífic edifici destinat a les cur-
ses de carros. Aquest circ mesura 325 m de llarg i 115 
m d’ample (més de 37.000 m2). La conservació s’ha 
vist beneficiada per les construccions posteriors, que 
van aprofitar-ne les estructures, quedant engolida per 
la ciutat, tot i no desaparèixer. Per aquest motiu, és el 
circ romà més ben conservat de l’imperi occidental. 
La seva capacitat, per a unes 30.000 persones, ens 
demostra l’èxit dels espectacles que s’hi desenvolu-
paven.

Aquest n’és un bon exemple de com monuments 
antics van condicionar l’estructura (carrers, cases...) 
de la ciutat medieval posterior. I justament aquest fet 
ha permès que es conservin molts dels murs i de les 
voltes del circ, integrats en els edificis i que han per-
durat fins avui. La zona va ser afectada per voladures 
franceses del 1813 que donaven a l’àmbit un aspecte 
d’acumulació de terres i deixalles amb algunes actua-
cions de recuperació contemporània del circ romà.

La solució adoptada al carrer de l’Enrajolat s’adapta 
de manera exemplar a l’estructura històrica sobre 
la qual se sustenta i en ressalta el seu valor. Aquest 
carrer connectava en el circ romà amb l’antic fòrum, 
en època romana. La magnífica volta, en opus cae-
menticium (el formigó romà), s’estén sota el carrer 
de l’Enrajolat i recorria tot el costat nord del circ, 
contigu a la Plaça de Representació. Hi comuniquen 
un seguit de cambres proveïdes de petites portes que 

han estat tradicionalment atribuïdes com a part del 
circ romà. Treballs recents han permès determinar 
que la seva construcció és anterior a la del circ i del 
fòrum provincial i que podia correspondre a un antic 
horreum (magatzem d’aliments).

El projecte es basa en la recuperació i la integració 
del monument dins el teixit urbà. L’objectiu era fer 
visibles parts del circ que fins ara no ho eren.

No es tractava d’esborrar res, sinó de netejar per 
entendre millor. La ciutat ha guanyat aire, memòria, 
vida, i un monument més comprensible i proper.

   Arqueologia lògica: la proposta,  
el triple repte 

Prèviament a la proposta que ens ocupa, i després 
d’albergar la casa dels militars, es va proposar el pro-
jecte d’una biblioteca. En començar a excavar i, de 
fet, quelcom previsible atesa la ubicació, es trobaren 
les restes. Es canvià el rumb i s’encarregà la urbanit-
zació del carrer i la seva integració amb les troballes 
romanes. 

El repte del projecte era triple:
•	Per una banda, urbanitzar, resolent la trobada 

entre un entorn degenerat i la singularitat del 
carrer situat sobre la volta romana.

•	Fer intel·ligible la part de les grades i explicar-ho 
a la ciutat.

•	I, una qüestió més tècnica, resoldre les humitats.

Es proposen dos nivells diferenciats en el tram per 
sobre la volta: l’inferior recupera el nivell del visorium 
romà fent que s’entengui la secció completa de les 
grades del circ. El superior permet el pas de vehicles 
i manté l’accés als edificis. Per la cambra enregistra-
ble de sota passen les xarxes de serveis, facilitant la 
impermeabilització i control de possibles fuites. El 
desnivell entre ambdós permet crear pous de ventila-
ció i il·luminació de la volta que alhora, a la nit, fan de 
balises ambientals del carrer. 

LA VOLTA SOTA DEL CARRER DE L’ENRAJOLAT

IMATGES DE L’ÀMBIT DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ
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Més enllà de les escales que comuniquen els dos 
nivells en un extrem es crea un mirador sobre les ruï-
nes. Un dels trets que fan entenedora la ciutat romana 
són els diferents tipus de paviments (mèdol, travertí 
i pedra local) que es distribueixen per tot el recinte 
i que ens la tradueixen a les rasants actuals. Aquest 
s’emmarca dins el Pla de Paviments de Tarragona: 
paviments i revestiments expliquen l’estructura i 
l’organització del recinte de l’antiga Tarraco.

El més complicat va ser, segons els autors, poder ser 
fidels a una lògica de concepte, però veient el resul-
tat… més que aconseguit.

   De l’arqueologia de l’arquitectura a  
l’arqueologia de l’ànima: una reflexió

 A banda del què l’antiguitat dels elements arqueolò-
gics aportin, evidentment, a la història de les ciutats, 
caldria ampliar el camp visual i desxifrar quins són els 
elements clau en la memòria històrica de cada ciutat.

No cal, per tant, partir de restes romanes, gregues 
o antigues per tal d’entendre quin és l’antecedent o 
la raó de ser del lloc on construïm. Caldria sempre 
entendre en quina estructura urbana estem immer-
sos i sobre quins elements arquitectònics ens posicio-
nem, com funcionen, de quins materials estan fets, 
etc.

És possible, per tant, aplicar el mètode arqueològic 
de comprensió i salvaguarda fins als nostres dies per 
tal de construir o intervenir de manera coherent. 
L’arqueologia de l’arquitectura és una disciplina ja 
existent, que sorgí a la Itàlia dels anys 90 i que va 
començar a aplicar els mètodes estratigràfics de 
l’arqueologia  en les tasques de restauració del patri-
moni arquitectònic.

Fins i tot podríem anar més enllà de la memòria mate-
rial, estructural o conceptual del lloc i poder entendre 
quina és l’ànima dels indrets on intervenim: arqueo-
logia  i desenvolupament urbà no són conceptes opo-
sats i sempre podran ser compatibles, però, abans de 
res, vetllem per una acurada arqueologia de l’ànima. 

DETALLS DE LA REIXA DE  VENTILACIÓ/IL·LUMINACIÓ DE LA VOLTA I BALISA D’ENLLUMENAT AMBIENTAL

EN EL DISSENY DEL CALAT D’AQUEST REIXES ES VAN INTRODUIR FRAGMENTS SINGULARS DE LA PLANTA DEL CIRC AIXÍ COM D’UN CONEGUT TEXT, EN 
VERSOS LLATINS, RELATIU A L’AURIGA TARRAGONÍ EUTICHES.

IMATGES DE LA INTERVENCIÓ ON ES VEU LA CONTINUÏTAT DELS NIVELLS DELS 
ESTRATS ROMANS I ACTUALS
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Posada en valor de les restes  
romanes del circ

La configuració dels nous espais opta encertadament per un diàleg amb les antigues 
construccions com a suport d’allò que es fa nou

Jordi Olivés
informatiu@apabcn.cat

L’actuació consisteix en urbanitzar el carrer per 
donar resposta a les necessitats funcionals 
actuals, aportant una solució en harmonia 

amb les construccions arqueològiques preexistents.  
El traçat del vial se situa a la part alta de darrere de 
l’antic circ romà que a Tarragona es troba, excep-
cionalment, dintre muralla i esdevenia un element 
divisori respecte de la zona on es concentraven 
els edificis i òrgans de poder. La configuració dels 
nous espais opta encertadament per un diàleg amb 
les antigues construccions com a suport d’allò que 
es fa nou, essent absolutament respectuosos amb 
el llegat històric i emfatitzant la seva localització i 
exhibició, de manera que es reconverteix l’entorn i 
s’evita el risc d’aparició d’espais erms on les restes 
comprometin el destí i ús ciutadà.

El carrer es construeix damunt la volta que discorre 
sota la grada septentrional del circ romà. La secció 
del carrer defineix dos nivells. El nivell superior com-
pleix les funcions viàries de trànsit, d’accés a les edi-

ficacions, i de distribució de les xarxes urbanes de 
serveis. Lateralment, en tota la llargada del carrer 
es construeix una franja a nivell inferior que repro-
dueix la coronació de les graderies del circ (visorium). 
Aquesta franja permet observar, a manera de balcó, 
l’antiga composició del circ romà, els elements cons-
tituents, i la pista central on es desenvolupava l’acció.

Per a la construcció de la calçada s’ha efectuat un 
treball previ de sanejat, retirada d’elements, i imper-
meabilització completa de protecció damunt la volta 
llarga que discorre sota les grades. Fet això s’han 
aixecat unes parets transversals de fàbrica que repar-
teixen la càrrega damunt la volta i serveixen per recol-
zar unes plaques alveolars de formigó prefabricades 
que constitueixen el forjat a nivell de la rasant del 
carrer. La cambra entre les plaques i la volta roma-
na allotja el traçat de les instal·lacions, i en els murs 
s’han deixat uns passos per transitar i fer enregistra-
ble tot aquest àmbit. Aquesta cambra permet orga-
nitzar també unes obertures de ventilació i d’entrada 

LA TARRAGONA ROMANA AMB EL CIRC FENT D’ELEMENT DIVISÒRI RESPECTE DE LA 
CIUTAT. S’INDICA L’ÀMBIT DEL CARRER ENRAJOLAT I DE LES GRADERIES ADJACENTS

L'OBRA DESPRÉS DE L'EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 



  83

L’INFORMATIU
DEL CAATEEB 

MARÇ
2015

TÈCNICA  
ANÀLISI D’OBRA

de llum natural a l’interior de la volta, que a l’exterior 
apareixen en el parament lateral de canvi de nivells. 

L’acabat de paviment és de pedra natural de marbre 
tipus travertí per a tots els paraments i superfícies. 
En el nivell superior, damunt les plaques alveolars 
es realitza una capa de compressió del forjat, un pin-
tat de polímers per a impermeabilització superficial, 
i al damunt la pavimentació final. La faixa inferior, 
s’anivella a cota superior de graderies i es pavimenta 
sobre una solera de formigó pintada també per acon-
seguir la continuïtat de la impermeabilització super-
ficial, en pendent lleuger vers una canal continua de 
desguàs situada al peu de la tanca delimitadora del 
recinte del circ. Pel remat superior de les graderies es 
construeix un mur de fàbrica aplacat i rematat amb 

IMPERMEABILITZACIÓ DE LA VOLTA ROMANA

LES PARETS SOBRE LA VOLTA SOPORTARAN LES PLAQUES 
ALVEOLARS QUE CONSITUIRAN LA PLATAFORMA VIÀRIA. 
ENTREMIG ES CREA UNA CAMBRA PER ON DISCORREN LES 
XARXES DE SERVEI. S'OBSERVEN LES GUIES EN PENDENT 
QUE FAN DE LLIT DEL CLAVEGUERAM 
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una motllura de pedra natural del 
Mèdol que reprodueix el visorium 
de coronament.

   Els costos
El cost global de la inversió té una 
repercussió de 319 €/m2 (PEM) 
sobre els 1.118 m2 que constitueix 
l’àmbit d’actuació, import el qual 
es distribueix en capítols especí-
fics conforme a les particularitats 
de la intervenció. 

Un 31% (99 €/m2 PEM) es corres-
pon a treballs de preparació que 
comprenen els enderrocs per 
sanejar la superfície d’actuació, els 
treballs arqueològics de preserva-
ció i documentació, i la construc-
ció de les subestructures auxiliars 
i contencions.  La resta de treballs 
consumeixen el 69% restant, que 
equival a uns 219€/m2 inclosa la 
seguretat i salut. Entre aquests 
treballs la pavimentació, de pedra 
natural, representa un 39% (125 
€/m2 PEM). Els elements de 
mobiliari urbà i serralleria hi afe-
girien un 6% de cost (19 €/m2). 
Pel que fa a les instal·lacions, la 
repercussió és del 22% (70 €/m2) 
pel conjunt de xarxes de serveis de 
clavegueram, aigua potable, gas 
natural, enllumenat, baixa tensió, 
i telefonia. 

CAPÍTOLS IMPORT euros/m2 %

1.- ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA 75.330,87 67,38 21,14%
ENDERROCS 15.267,06 13,66 4,28%
TREBALLS ARQUEOLÒGICS 54.568,00 48,81 15,31%
MOVIMENTS DE TERRA I RASES INSTAL·LACIONS 5.495,82 4,92 1,54%

2.- CONTENCIONS I SUBSTRUCCIONS 35.827,24 32,05 10,05%
3.- FERMS I PAVIMENTS 140.280,00 125,47 39,36%
4.- INSTAL·LACIONS 78.302,07 70,04 21,97%

CLAVEGUERAM 22.685,22 20,29 6,37%

ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 17.015,99 15,22 4,77%

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 4.232,68 3,79 1,19%

ENLLUMENAT PÚBLIC 10.120,38 9,05 2,84%

BAIXA TENSIÓ 17.219,80 15,40 4,83%

TELEFONIA 7.028,00 6,29 1,97%

5.- SERRALLERIA I MOBILIARI URBÀ 21.261,57 19,02 5,97%
6.- SEGURETAT I SALUT 5.383,57 4,82 1,51%

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 356.385,32 318,77 100,00%

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (sense IVA) 424.098,53 379,34 

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 1.118,00 m2

PERFIL DE COST

PAS 
D’INSTAL·LACIONS 
I COINSTRUCCIÓ 
DE LA CALÇADA 
DAMUNT LA VOLTA

1.- ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRA

2.- CONTENCIONS I SUBSTRUCCIONS

3.- FERMS I PAVIMENTS

4.- INSTAL·LACIONS

5.- SERRALLERIA I MOBILIARI URBÀ

6.- SEGURETAT I SALUT

21,14%

10,05%

39,36%

21,97%

5,97%
1,51%
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Un triple objectiu

Amb l’actuació el carrer ha passat a tenir nou caràcter,  
convertint-se en un focus d’interès en la visita del nucli històric de Tarragona  

i punt clau per a comprendre una part significativa del circ romà

Carlos  Brull
Arquitecte

El carrer de l’Enrajolat està situat al nucli 
antic de Tarragona, catalogat com a conjunt 
històric. El seu traçat es correspon, a nivell 

de subsòl, amb les voltes substructives de la grada 
septentrional del circ romà i és adjacent a les res-
tes d’aquesta conservades a l’àmbit arqueològic de 
l’enderrocada casa del Militars. Aquest conjunt és 
Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i, dintre del  
conjunt de monuments romans de Tarragona, està 
declarat patrimoni de la humanitat  per la UNESCO.
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   Els objectius i el projecte
Els objectius de la proposta eren tres: un triple objec-
tiu. El primer millora urbana i regeneració d’un espai 
urbà molt degradat al cor del nucli històric i turís-
tic. El segon, la integració amb l’àrea arqueològica 
adjacent fent que les seves restes siguin fàcilment 
intel·ligibles i alhora mantenir la funció de vialitat 
actual per a l’accés a local, aparcament i edificis. I ter-
cer i últim, resoldre les filtracions d’aigua a les voltes 
romanes substructives que formen part dels espais 
visitables del Museu d’Història de la ciutat.

El projecte va plantejar una remodelació important 
del carrer creant dos nivells diferenciats. El superior 
d’amplada suficient per a permetre el pas de vehi-
cles manté un nivell semblant al de l’estat previ per 
tal de mantenir els accessos existents dels edificis. 
L’inferior, adjacent a les restes arqueològiques recu-
pera el nivell arqueològic del visorium (nivell superior 
dels grades romanes) i fa clara i evident la relació de 
continuïtat que hi havia entre aquest i les restes visi-
bles a sota. Pel cantó sud els dos nivells conflueixen 
a una mateixa rasant, evitant cap tipus de barrera 
arquitectònica dintre de tot l’àmbit de l’actuació; a 
l’extrem oposat, una escala els comunica en un punt 
on es crea una mena de balcó-mirador, amb una visió 
excel·lent de la secció completa de les grades.
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Per tal de resoldre les filtracions d’aigua, i alhora docu-
mentar les restes arqueològiques conservades sota el 
carrer, l’actuació va plantejar una excavació arqueo-
lògica extensiva de la seva meitat meridional. La cota 
assolida, amb relació al nivell elevat, va permetre la 

creació d’un sostremort enregis-
trable, per resoldre l’inevitable pas 
de les infraestructures del carrer, 
garantint un control fàcil de possi-
bles fuites i eliminant totes les xar-
xes aèries existents. Aquest espai 
va permetre crear pous de ventila-
ció i il·luminació natural de la volta 
llarga mitjançant la instal·lació 
d’unes reixetes verticals que també 

funcionen com a balises d’il·luminació ambiental del 
nivell inferior. En el disseny del calat d’aquest reixes 
s’han introduït fragments singulars de la planta del 
circ així com del conegut text, en versos llatins, rela-
tiu a l’auriga tarragoní Eutiches.

Amb l’actuació el carrer ha passat a tenir nou caràc-
ter, convertint-se en un focus d’interès en la visita del 
nucli històric de Tarragona i punt clau per a compren-
dre una part significativa del circ romà. 

Aquest conjunt és 
bé cultural d’interès 
nacional i està 
declarat patrimoni de 
la humanitat per la 
UNESCO
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El carrer de l’Enrajolat:  
de visorium romà a carrer

Imma Teixell Navarro
Arqueòloga 

Ajuntament de Tarragona – Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Jordi Vilà Llorach 
Arqueòleg

La intervenció arqueològica derivada de l’execució del projecte 
d’arranjament del carrer de l’Enrajolat i el seu entorn a Tarragona 
ha permès documentar una sèrie d’evidències que ens estan aju-

dant a entendre millor l’evolució d’aquest espai de la ciutat en més de 
vint segles d’història. Un periple que s’inicià, en aquest espai concret, 
a finals del segle I dC amb la construcció del circ romà, l’edifici per a 
les curses de bigues i quadrigues en època romana, i que culmina en 
l’actualitat amb l’ús de l’espai com a carrer.

Però abans de donar-vos a conèixer algunes de les troballes durant 
els nostres treballs, cal explicar que les restes romanes de Tarragona, 
l’antiga Tarraco, són d’excepcional importància per a entendre el desen-
volupament del primer assentament militar romà fora de la península 
italiana, la ciutat des d’on els romans van iniciar la conquesta, la plani-
ficació i l’estructuració d’Hispània. Posteriorment, Tarraco es convertí 
en la capital de la província de la Hispania Citerior o Tarraconensis, fet que 
significà l’inici d’una llarga història que, encara avui, pot ser descoberta 
pel visitant en un viatge entre restes, que cal reconèixer fragmentades 
en molts casos, però les quals es troben “amagades” en la trama urbana 
actual. Aquest és un dels trets excepcionals de Tarragona: el patrimoni 
arquitectònic està integrat i forma part de la vida quotidiana de la ciutat; 
la gent viu damunt de l’arena del circ romà o a l’interior de la muralla i, si 
així ho desitgen, també poden prendre una copa relaxadament al mateix 
lloc on els romans s’ubicaven per gaudir de les perícies dels aurigues a 
la pista del circ. 

La gent viu damunt de 
l’arena del circ romà o 
a l’interior de la muralla 
i poden prendre una 
copa relaxadament 
al mateix lloc on els 
romans s’ubicaven per 
gaudir de les perícies 
dels aurigues a la pista 
del circ

MAQUETA DE LA CIUTAT ROMANA AL SEGLE II DC . AUTOR: © MANEL GRANELL
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En primer lloc cal destacar la localització amb un 
excel·lent grau de conservació del paviment original 
del visorium, el qual es presenta amb una inclinació 
constructiva i orientada en direcció sud-nord, cap a 
un pou de desguàs per recollir les aigües pluvials. 
La xarxa de drenatge d’aigües es troba bastant ben 
documentada a la resta del complex del Concilium i 
cal posar-la en relació amb un altre element arqui-
tectònic inèdit fins el moment: una gran canalització 
hidràulica adossada al mur meridional de la Plaça de 
Representació, que cal considerar que formaria part 
de la xarxa de desguàs del recinte provincial. 

Per altra banda, l’examen minuciós del paviment del 
visorium va permetre detectar una unitat negativa, 
una empremta que, adossada en forma de U al mur 
de tancament meridional de la Plaça de Representa-
ció i amb planta rectangular, s’interpreta, gràcies a 
la seva ubicació,ó com a un petit temple o tribuna 
d’autoritats, de la qual seria probable l’existència 
d’una estructura similar a l’altre extrem de la grade-
ria septentrional. Cal dir que aquest possible templet 
s’ubica a l’alçada de la meta prima del circ, en un punt 
precís on la direcció de la graderia, recta fins aquí, es 
desvia lleugerament cap a l’interior de l’edifici amb 
l’objectiu de crear l’angle necessari per a connectar 
amb la capçalera del propi edifici circense, allà on 
s’ubica la porta triumphalis del circ, lloc per on sortia 
el guanyador de la cursa.

També s’ha recuperat la visió de la secció completa 
d’un bon tram de la graderia nord del circ, des del 
podi, que separava l’arena de la graderia, fins al 
visorium. Així es poden observar les dues línies supe-
riors de graderia, les quals es troben formades per 
empremtes i encaixos de carreus espoliats i, sortosa-
ment, per quatre peces originals in situ que conserven 
la seva superfície superior lleugerament desgastada 
i erosionada conseqüència del seu ús repetitiu com 
a seient. Encara que lleugerament desplaçats, segu-
rament per un intent frustrat d’espoli, són elements 
que configuraven originalment la graderia romana. 
Aquest intent d’aprofitament dels materials en època 

DETALL DE LA MAQUETA MEDIEVAL ON SE SITUA EL CARRER DE 
L’ENRAJOLAT. © MHT

VOLTA LLARGA. 
SOTA EL CARRER 
DE L’ENRAJOLAT. 
FOTO: ©MHT

SEIENTS RECUPERATS DE LA SUMMA CAVEA. 
FOTO: ©JORDI VILÀ

TRAM DE GRADERIA ROMANA AMB 
EL CARRER D’ENRAJOLAT A LA PART 
SUPERIOR. FOTO: ©JORDI VILÀ 

És aquí, en una part del que anomenem visorium, on 
es van desenvolupar els treballs arqueològics i on 
actualment es traça el carrer de l’Enrajolat. Aquest 
via es troba ubicada al damunt de les substruccions 
que suporten bona part de la graderia septentrional 
de l’edifici circense, espai que anomenem popular-
ment la “volta llarga”. Globalment hem de reconèixer 
el circ com a part del gran Concilium Provinciae Hispania 
Citerioris, el qual s’alçà, durant la segona meitat del 
segle I dC, en la part més elevada de Tarraco per cobrir 
les necessitats administratives que comportaven la 
capitalitat provincial, així com les de representació 
vinculades al culte imperial. El Fòrum Provincial 
s’articulava en dues terrasses aprofitant el desnivell 
del terreny: mentre en la superior s’ubicà el recin-
te de culte imperial, sota s’hi alçà la Plaça de Repre-
sentació, complex on es gestionava administrativa i 
econòmicament la Hispania Citerior. En una tercera 
terrassa es trobaria el circ, que construït anys més 
tard, va completar aquest conjunt monumental.

   Noves dades del circ romà
Si bé l’edifici construït en el transcurs de l’últim quart 
del segle I dC està força estudiat i és ben conegut, 
els resultats obtinguts en aquesta nova intervenció 
arqueològica ens permeten una nova aproximació a la 
seva arquitectura, amb noves dades que ens amplien 
el coneixement sobre el seu funcionament estruc-
tural, sobretot pel que fa al sector nord de l’edifici. 
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posterior, ens ha permès llegir una lletra L gravada en 
la cara interna d’uns dels carreus element que ha estat 
interpretat com una marca de pedrera amb l’objectiu 
de facilitar la correcta col·locació del carreu durant el 
procés de construcció. 

Altres evidències que han estat documentades, inte-
ressants arquitectònicament, és la continuïtat de la 
graderia romana del circ per sota del pulvinar o tribuna 
principal de les autoritats, fet que ens porta a inter-
pretar la ima cavea de forma contínua, tot i que fins ara 
s’havia representat interrompuda per la presència del 
pulvinar.

   Una zona de pas: l’ús continuat  
des d’època tardoantiga

Però les restes romanes no ho són tot... Encara que 
els vestigis romans han condicionat i configurat 
l’urbanisme de la ciutat fins als 
nostres dies, cal reivindicar els 
usos posteriors a l’esplendor romà 
del que en l’actualitat és el carrer 
de l’Enrajolat. 

De ben segur des de l’antiguitat 
tardana, l’antic visorium es con-
figurà com una zona oberta de 
pas, encara que no es pot parlar 
de carrer o via fins als segles XIV 
i XV. Amb anterioritat l’àrea es 
trobava fora del recinte emmu-
rallat d’època medieval, en una 
zona extramurs coneguda com “el 
Corral” en els textos medievals, en 
un moment en que la trama urba-
na es reconfigura al nord del “Mur Vell”, allà on en 
segles anteriors s’alçava la Plaça de Representació 
romana. Si bé en aquest moment la zona fora muralla 
acollia les activitats econòmiques que no es podien 
dur a terme a l’interior del recinte emmurallat per-
què requerien de certes condicions ambientals i esta-
va configurat com un espai més heterogeni, també 
es coneix l’existència de carrers, alguns referits com 
a vicum publicum, així com també cases, obradors, 
corrals, farraginars o femers. És en aquest moment 
quan es coneix l’existència, des de mitjans segle XII, 
de la parròquia de Sant Salvador del Corral (zona on 
actualment es troba la plaça de la Font i l’ajuntament 

de la ciutat), zona amb una petita concentració de 
població que ocupà les voltes del circ i, a la vegada, 
edificà nous habitatges a partir de mitjans del segle 
XIII. 

En aquest context l’antic visorium és pot imaginar 
com una zona de pas que servia de comunicació entre 
l’espai urbà protegit pel recinte emmurallat i els citats 
nuclis de població subsidiaris, segurament vinculat 
conceptualment amb l’accés de la muralla medieval 
conegut com a porta de Na Olivera, la qual es trobava 
situada al final del carrer Major.

A partir de mitjans del segle XIV aquesta zona extra-
murs coneguda com el Corral es va incorporar al 
tramat urbà. El creixement urbà i els conflictes amb 
Castella van propiciar la construcció d’una nova 
línia defensiva, el “Mur Nou o Muralleta”, muralla 
que aprofita la façana principal del circ, tapiant els 

seus arcs monumentals i cons-
truint un nou parament davanter 
per conferir-li una major solidesa. 
Així en l’any 1409 ja trobem citat el 
carrer de la corderia, via configurada 
per noves cases a un dels costats i 
les façanes posteriors dels habitat-
ges del carrer de la Nau. Aquesta 
circumstància farà que durant 
el segle XVII el carrer es conegui 
com el carrer de les portes falses. Pos-
teriorment, a principis del segle 
XVIII, rebrà el nom de carrer de les 
portes falses de l’infermer, i no serà 
fins a principis del segle XIX que 
rebrà la denominació de carrer de 
l’Enrajolat, nom que ha perdurat 

fins a l’actualitat; al llarg d’aquest segle aquesta via 
constituïa un dels principals passeigs de la ciutat, i la 
tradició deia que el nom li venia de molt antic quan 
en aquest carrer s’hi celebrava un mercat setmanal de 
gra i que aquests cereals es col·locaven directament a 
terra al damunt del paviment.

Avui en dia, la nova configuració del carrer ha pre-
servat i posat en valor les restes circenses, però a 
la vegada ha perpetuat aquest espai com a zona de 
pas i també, cal dir-ho, com a lloc excepcional per a 
entendre l’actual ciutat que conviu amb el seu passat 
i l’incorpora al seu dia a dia. 

Encara que els 
vestigis romans han 
condicionat i configurat 
l’urbanisme de la 
ciutat fins als nostres 
dies, cal reivindicar 
els usos posteriors a 
l’esplendor romà del 
que en l’actualitat és el 
carrer de l’Enrajolat

EVIDÈNCIES 
RECUPERADES DEL 
MUR MERIDIONAL 
DE LA PLAÇA DE 
REPRESENTACIÓ 
FOTO: ©JORDI VILÀ

CARA EXTERIOR DE LA MURALLETA 
A L’ÀREA DE LA CAPÇALERA DEL 
CIRC. FOTO: ©MHT

VISTA ACTUAL DEL 
CARRER DE L’ENRAJOLAT. 
FOTO: ©MHT
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Un projecte per a dues ciutats: 
Tarragona i Tarraco

Tot l’entramat de Tarragona ens ha obligat els darrers anys a configurar una metròpolis on 
el concepte de reconstrucció s’acomoda al de smart city.

Julio Baixauli 
President del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

La convivència de la ciutat actual amb el llegat 
romà que tenim repartit per tot l’entramat de 
Tarragona ens ha obligat els darrers anys a con-

figurar una metròpolis on el concepte de reconstruc-
ció s’acomoda al de smart city. Els urbanistes adoren 
la idea de generar una ciutat intel·ligent mentre els 
arqueòlegs, i també els historiadors, treballen per la 
recuperació dels vestigis dels nostres avantpassats. 
Tot plegat, com deia, fa obligada aquesta convivència 
que, a la Tarragona del segle XXI i a la Tarraco de fa 
dos mil·lennis, guanya una importància especial. 

Per això, cal incidir en la repercussió sempre posi-
tiva d’aquells projectes que integren el passat en el 
present tot creant una proposta de futur. El de rees-
tructuració al carrer Enrajolat i el seu entorn, obra 
promoguda per l’Ajuntament de Tarragona i l’Incasol 
a través del Pla Integral de la Part Alta, és un exemple 
d’aquesta unió o fusió de les dues èpoques. Però a 
més, aquest projecte es va endur, el passat mes de 
juliol, el Premi Catalunya Construcció 2014 en la 
categoria d’Intervenció en edificació existent.

Des d’aquest espai d’opinió i en nom del coaatt vull 
felicitar a Carlos Brull, Jordi Segura i molt especial-
ment a l’arquitecte tècnic Joan Alonso Giménez. Ells 
són els tres artífexs del projecte i han apostat, de 
forma valenta, per una reforma sempre delicada en 
un sector urbanístic de la ciutat on costa fer-hi cer-
tes intervencions. És evident que amb aquesta obra 
s’ha completat tota una trama urbana i que es posa 
en valor el tram de la graderia del Circ mantenint la 
tasca anterior de conservació patrimonial que s’havia 
fet a la zona.

El resultat de l’obra és evident. S’ha fet realitat la 
urbanització d’un carrer molt important de la Part 
Alta dotant-lo de serveis renovats i una nova pavi-
mentació, aconseguint la recuperació de tot l’espai i 
proveint de visibilitat als nous trams de graderia de 
l’edifici romà. El jurat ho va tenir clar en el moment 
de valorar la feina realitzada i l’aposta va tenir la seva 
recompensa. Deia l’escriptor Italo Calvino que les 
ciutats tenen memòria, signes i desitjos. Amb aques-
ta obra es mantenen les tres i es potencien. Els con-
ceptes història i smart no viuen d’esquenes. 


