
PETJTES ADDICIONS A LA HISTORIA DE LA 
TARRAGONA ROMANA 

En 1907, 1912 i 1915 els Srs. G. M. de 
Broci, A. Masriera i R. Ferraté, respecti- 
vament, han donat interessants noticies so- 
bre la historia de  les immediacions de 
Reus durant la dominació romana. Sembla, 
en resum, que nostra ciutat, en aquella 
llunyana epoca, no existiria com a poble ci- 
vilment constitu'it. Més aviat una senzilla 
reunió de cases de camp o vil les dedica- 
des a l'agricultura i certes explotacions in- 
dustrial~ (la cerimica, prineipalment, entre 
elles) sembla ésser el seu origen. 

Aqueixes noticies han contribuit al co- 
neixement del veritable poble dispers que 

aleshores tot el camp i comarques 
veines. Es deuen a descobriments pura- 
ment casuals i mal atabais, i és de doldre 
que el profit d'exploraeions més serioses 
no estirnuli a persones o associacions espe- 
cialitzades a fi d'empendre una investiga- 
ció més o menys sistemitica. 

Unes petites noves sobre la qüestió hem 
esclarit durant. algunes excursions fetes, 
amb altre objecte, per aquest terrer. La se- 
va publicació la creiem útil per als estu- 
diosos. 

1. FORNS DE CERAMICA.-E~s són co- 
negudes les  antigues alfareries romanes 
de  YHort Lluny, de I'Espluga-Pobra i la 
propera al Mas de Coll. 

L'Hort Lluny esti situat a mig km. al E. 
de Reus, tocant al nomenat camí de  Valls, 
entre aquest i la via fcrrada de Reus a Ta- 
rragona. El nom de  la partida a quina co- 
rrespon, el Vilar, recorda bé  els mots Ila- 
tins de villa i wiliarius. 

A l'any 1879 s'hi descobriren els pri- 
mers rastres romans consistents en 119 
monedes que actualment figuren en el mo- 
netari del Museu ArqueolOgic provincial, i 
en 1905 es comenqiren de trobar v&-ies 

sepultures i restes de forns. La finca era, 
Ilavors, propietat del baró d'ortaffi. 

Dels forns de cerimica descoberts, el 
niés notable (Fig. 1) consta de prefornium 
(P), fornax ( F ) ,  d'uns 3 m. de diimetre, i 
una canal que els uneix, conservant-se en- 
cara una de les voltes que recubríen el ior- 
nax en forma d'engraellat. Es, pertant, molt 
semblant als de Heiligemberg descrits per 
En Bouquiert. 

Prop d'aquest punt, en el marge dret de  
la riera de I'Abeurada, s'hi observen dues 
grans cavitats cilindriques que constituei- 
xen una altra varietat de forns. 

En el barranc de I'Espluga-Pobra, entre 
el passeig de  la Mina i el camí de les Ani- 
mes, bi ha un forn cilindric vertical i en el 
marge d'una vinya I'obertura de dos més 
en engraellat. (Fig. 4). 

En el Mas de Coll només hi ha estat 
descoberta, gricies al tal1 de la trinxera de  
la via de M. Z. A., una gran quantitat de  
testos. 

La cerimica dc totes tres localitats és 
ben semblant i quasi sempre del tipus 
grosser,ordinari, de la nostra terra.Hi abun- 
den tégules, imbrices, plats i eantis de vi- 
ries formes, ribelles, fragments de grans 
gerres, hidries, urnes, pondus, etc. En un 
col1 d'imfora de Mas de Coll Iii bem vist 
gravada una CR, marca de la rajoleria (fi- 
gura 2) i en un altre de YEspluga-Pobra, 
tina P - . 

Del mateix Mas de Coll és el bonic frag- 
mtnt, en igual pasta grosera, qFe repro- 
du'im, que representa una dena love i que 
sembla degué de correspondre a una an- 
tefixa. (Fig. 3). 

11. ENTERRAMENTS-A I'any 1905 es 
descobriren a I'Hort Lluny unes sepultures 
de tégules i imbrices disposades en la for- 



Fig. 1. Forn de ceramiea de I'Hort Lluny.-2. Marea esgrafiada de la rajoleria de I'Espluga Pobra.- 
3. Fragmert d'una cara de dona en fang, (forn de prop Maspujols).-4 Fornr de l'Espluga Pobra. 

t o l o .  de l'.u,or 



ma corrent de tots els enterraments  
d'aquesta classe en nostre país: En una 
d'elles les extremitats inferiors del respec- 
tiu esquelet estaven ficades en un cuí d'im- 
h a :  també es lliuraren dues imiores serra- 
&S pel mig contenint cada una un esquelet 
d'infnnt. . .. . -. . -. 
':$A 1' any 1912, en el reduit espai d'uns 
$nt metres quadrats, s'hi trobi una verita- 
!$e necropoli de catorze sepultures més, 
kqs quals es poden classificar en dos tipus: 
¡es unes de teules, com les anteriors, i les 
altres de Iloses. > Els qui practiciren aitals excavacio~~s no 
fr,obaren més restos que els esquelets de  
les persones enterrades, dels quals en 
menyspreu per a I'Antropologia, no se sab 

,e) que avui dia se n' ha fet. 
'.. Pels voltants de Prades, que tan interes- 
iants venen a ésser des del punt de vista 
de la prehistoria, hi hem pogut estudiar al- 

ns enterraments que suposem romans, de 
fitbaixa época o segles 11-111 de J.-C., per 
la,seva semblanca amb cls propis d'aquest 
@mps a la nostra terra. 
., . 

A la partida dels Rossinyols, a un km. al 
m. de  Prades, entre els camíns de Vilano- 
va i #Albarca s'hi trobiren, fa alguns anys, 
cinc o sis sepulcres de Iloses, de calissa i 
pbsarra, sense coberta, orientats de sol 
k&nt a ponent. A la partida dels Segalas- 
Sos, a m i  detra del camí de Prades a Al- 
barca, i a prop de les anteriors, se n'hi trobi 
una altra orientada identicament; i una altra 
'a ¡a partida de l'Estapi. 

A tres km. al W. de Prades i a un del 
?As de Regiments, a uns cent ms. del 
cami que va a Albarca i a Ulldemolins, hi 
reconeguerem I'any passat amb nostre plo- 
rat amic En Ferrin Gay, en el cim de un 

format com tot aquell terrer per pissa- 
rrés primiries o Ilecorelles, una altra caixa 
&e lloses ja mig descoberta o profanada 
per un extrem. Poguerem fer-ne retirar el 
:@divre que estaba allargat i en decubit su- 
@,E, orientat amb el cap a ponent i els peus 
a '$01 ixent. 
:-$1 cap de I'esquelet, bastant beu conser- 
vat, amb bona dentadura i que ve a corres- 
pondre a un individu (home) de més de  
ipítja edat, és.molt interessant des del punt 

Agost, 1920. 

de  vista antropometric; havent-hi pres les 
mides craniologiques següents: 
Diimetre intero-posterior rnixim . . . 180 mm. 
Diimetre transversal rnirim . . . . . 124 mm. 
Alcaria(bisio-bregmitica). . . . . . 125mm. 
de les quals en resulten els següents indexs: 
lnder cefilic horitrontal . . . . . . 68,5 
Iudex virtico-iongitudinal . . . . . . 69,l 
Inder vertico-transversal . . . . . . 100,s 

Es veu, doncs, que es tracta d'un crani 
exageradament dolicoc&ial, bastant came- 
cefal i acrocefal. 

La longitud total del 
;femur esquerre és de 
455mm., d'un individu 
de gran talla, pcr con- 

$La Ilargiria de I'obit 
(Fig. 5) és d'uns 2 ms., 
I'ampliria de 35 cm. i 
la profunditat d'nns 40 ' cm. Mancava la cober- 
ta, i les lloses observa- 
des sigueren : la cap- 

d saiera, de calissa; les 
0'35m del costat S., una d'are- 

nisca roja al cap i una 
de pissarra als peus; 
una sola a la banda N. 

I 1 de calissa i enfront de 
I I la de pissarra. 
1 I 111. UNA V1L'LA RO- 

L O ~ .  - Excursionejant 
Fig. 5.-Csiia dclloru, Prades I'estin passat per les 
contrades del Cap de Salou, en la falda 
d'un turó proper a la nomenada platja Llar- 
Fa o del Pinatell.  mi^. recoberts Der la terra 
u , 
de conreu, hi identificirem alguns frag- 
ments de cerimica romana de la grossera, 
corresponents principalmen'i a imfores co- 
rrents. Després d'un eximen més entre- 
tingut hi trobirem a l t res  fragments d e  
cerimica i alguns trossos de  la negra cam- 
paniana i la meitat de la mola superior 
d'nna mola uersafilis, t o t  barrejat amb 
gran quantitat de  bocins d'un mosiic o pa- 
viment tessellar 

Per aquesta troballa és vé, doncs, en co- 
neixement de I'antiga existencia #una vila 
romana en aquell punt de nostre litoral. 

SALVADOR VILASECA. 


