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1.INTRODUCCIÓ    1.INTRODUCCIÓ    

Aquesta publicació és el resultat d’un estudi i catalogació de recuperacions arqueològiques 
submarines al litoral tarragoní entre els anys 1968 i 1980, encara que s’hi inclou un cep que vam 
recuperar  l’any 1983 i s’hi ressenya algun material recuperat en anys posteriors.

L’arqueologia, en la versió subaquàtica, era relativament nova al nostre país a l’inici de les 
nostres primeres prospeccions i, a més a més, per la interdisciplinarietat i complexitat que tenia, 
requeria la intervenció i col·laboració de diversos professionals de qualifi cació diversa, a més de la 
coordinació necessària de tots aquests equips de treball i de les diferents institucions públiques i 
privades que van col·laborar en les recuperacions.

L’estudi dels jaciments durant aquests anys va formar part d’un nou pla d’activitats científi ques 
que tenia el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (des d’ara MNAT) i que era diferent pel fet 
de ser la primera vegada a Tarragona que es desenvolupava amb un cert rigor l’arqueologia suba-
quàtica.

També era la primera vegada que diverses seccions del MNAT treballaven conjuntament: restau-
ració, dibuix, fotografi a, tècnics, etc. i la primera vegada que es va mobilitzar tota la capacitat de 
relacions externes del MNAT, en el sentit de sol·licitar diverses col·laboracions a un gran nombre 
d’entitats públiques i privades, algunes d’internacionals, i col·leccionistes particulars, que van col-
laborar de manera desinteressada en aquest projecte.

Durant l’elaboració d’aquest treball, a més a més, s’ha recollit el material que ja estava publicat 
i s’ha demanat informació oral provinent de pescadors, de submarinistes, d’historiadors i de cro-
nistes locals.

La fi nalitat principal d’aquest treball és facilitar i donar a conèixer aquestes recuperacions, in-
ventariades, a investigadors i historiadors posteriors, és a dir, tenir un ampli punt de partida per 
desenvolupar qualsevol dels aspectes que s’hi presenten: des de noves prospeccions arqueològi-
ques, nous estudis de materials o noves perspectives històriques.    

Aquest no és un estudi en profunditat ni en cap moment es pretén que ho sigui. Només inten-
tem, amb la documentació obtinguda, posar de manifest un estat de la qüestió o valoració, de tal 
manera que queden camins d’investigació oberts que perfectament podrien ampliar-se.

Si bé hem mostrat una exhaustiva i ordenada carta arqueològica, ha primat la  voluntat de publicar 
el treball per sobre d’un excés de rigor científi c, tenint en compte l’escassetat de mitjans i recursos que 
es patia sovint en aquella època i, especialment, la desvinculació del MNAT d’aquest projecte a partir 
de fi nal de l’any 1979. D’ençà d’aquesta data, la Secció d’Arqueologia Subaquàtica que estava inte-
grada al MNAT va deixar de funcionar, i no va ser possible continuar treballant de la mateixa manera 
que s’havia fet fi ns a aquell moment, encara que sí que continuava el compromís que es publiqués el 
treball que fi ns llavors s’havia realitzat. I aquest compromís ha estat assumit per mi, ja que és hora de 
superar difi cultats i fer alguna cosa més que somiar camins d’una tarda que no han de ser nit.

L’arqueologia subaquàtica és una especialitat que, malgrat que és relativament recent, ja ha 
demostrat la importància que té per a l’estudi de la història, perquè ha aportat dades molt valuoses 
per al coneixement del comerç i la navegació o la localització de les activitats econòmiques. En 
els últims anys ha experimentat grans avenços tècnics i metodològics, tot i que encara subsistei-



131313

xen problemes específi cs que en difi culten l’assimilació amb l’arqueologia convencional, així com 
l’aplicació a la recerca històrica. Encara es mantenen alguns dels aspectes negatius característics 
dels primers temps de l’arqueologia subaquàtica, com la recerca de peces singulars sense atendre 
el seu context arqueològic. L’escassetat de veritables arqueòlegs submarinistes i la falta de vigilàn-
cia dels jaciments coneguts són altres dels problemes i causes importants de l’espoli continu que 
pateix el patrimoni arqueològic subaquàtic.

La publicació d’aquesta carta arqueològica té com a objectiu primordial facilitar als investiga-
dors l’accés als materials arqueològics, bàsicament d’època romana i medieval, recuperats princi-
palment entre 1968 i 1980, ja que la dispersió que tenen actualment és un dels majors obstacles 
per aprofi tar-los científi cament.1 No cal subratllar  l’interès que tenen per a l’anàlisi detallada de les 
activitats econòmiques a la Mediterrània. 

No són gaires les cartes arqueològiques subaquàtiques publicades, per la qual cosa no hi ha 
unes normes d’edició universalment acceptades. S’ha procurat en tot cas oferir el màxim d’infor-
mació de la manera més clara i útil possible.

En l’elaboració d’aquesta carta arqueològica hi va col·laborar l’equip tècnic del MNAT en l’etapa 
en què el va dirigir Pedro Manuel Berges, format per Estanis Papaseit, dibuixant, i Eustaqui Vallès, 
restaurador. Tampoc s’hauria publicat aquest treball sense la col·laboració de nombroses persones, 
institucions i entitats que han aportat valuoses dades i han facilitat la nostra feina. 

Volem fer constar el nostre agraïment i que serveixi d’homenatge aquest reconeixement a totes 
aquelles persones que han col·laborat en aquest treball, als tres equips de submarinistes perta-
nyents a la Societat d’Exploracions Submarines (SES) que d’una manera continuada han col·laborat 
amb el MNAT. En primer lloc, entre els anys 1968 i 1979, l’equip format per Josep Maria Borrut, 
Jaume Castelló, Josep Font (†), Rafael Segarra i els pescadors Bruno Beltrán (†) i Francesc Baira-
guet, conegut com el Cisco de l’Amadeu (†). Entre els anys 1972 i 1977, el segon equip, format per 
Josep Lluís Cubells, Xavier de la Rica i el pescador Josep Brull, conegut com a Cap de Sucre. I des de 
1978 fi ns a 1980, el tercer equip, format per Jordi Garcia de Castro, Hernán Giménez, Carmelo La-
torre (†) i Marcel Martínez (†). Així mateix, volem fer arribar el nostre agraïment als submarinistes 
pertanyents a la SES, que d’una manera esporàdica també van col·laborar amb el MNAT i, alhora, 
als equips esmentats: Robert Alujas, Josep Maria Arbós, Manuel Colon, Reinhard Hoffmann, Mari-
ano Mendoza, Antonio Pérez, Josep Piqué (†), Josep Maria Quintero, Sinforiano Sardà, Àngel Vidal 
i als pescadors que han participat en la localització de jaciments i en la recuperació de material 
com Jordi Albiol, Chaparro; Lluís Dalmau, Pelegrí; Mariano Mallol, Marianet (†), i Vicenç Margalef, 
aquest últim de l’Ametlla de Mar.

I també donem les gràcies a les següents institucions i al personal que en tot moment ha faci-
litat la nostra tasca:

Ajuntament de Tarragona: Francesc d’Assís Barriach
Archivo General de Simancas (Valladolid): María Pilar Goyanes
Archivo General Militar de Madrid

1 Hi ha publicacions parcials d’aquest material, que se citaran al lloc corresponent. S’han publicat diverses cartes arqueològiques de la costa medi-
terrània: Ripoll, 1961b, pàg. 246-250; Serra Ràfols, 1961, pàg. 251-255; Vallespín, 1982, pàg. 59-74. Les publicades al II Curso de Arqueología 
Subacuática (Espinosa/Sáez, 1993, pàg. 221-250; Martínez/León, 1993, pàg. 251-276), les publicades a Cuadernos de Arqueología Marítima, 3 
(Gallardo, M. et alii, 1995, pàg. 105-123; Miñano, 1995, pàg. 125-157). Quant a Catalunya, vid. Nieto/Raurich, 1999, pàg. 21-38.
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Asociación Nacional de Archiveros, Arqueólogos y Documentalistas
Biblioteca Central Militar (Madrid): Fernando Torra
Buc de Salvament 1 Poseidón, BS1, (Cartagena, Múrcia): Rafael Fernández de Bobadilla, capità 

de corbeta i bussejador, i dotació i tripulació del vaixell
Club Nàutic de Tarragona: Jordi Sentís
Institut de Ciències Geològiques Jaume Almera del CSIC
Medelhavsmuseet Stockholm (Museu d’Estocolm)
Museo de Santa Cruz de Toledo
Museo del Ejército (Madrid): Antonio Rodríguez del Cerro
Museo Naval de Madrid: Lola Higueras
Museu Arxiu Municipal de Tortosa: Jesús Massip
Museu Comarcal del Montsià (Amposta): Àlex Farnós
Museu d’Arqueologia de Catalunya: Eduard Porta
Museu d’Arqueologia Salvador Vilaseca de Reus: Salvador Vilaseca (†), Lluïsa Vilaseca, Anna Mir 

i Jaume Massó
Museu d’Història de Tarragona: Cristòfor Salom
Museu de Ciències Naturals Alfac (Col·lecció Brunet): Joan Brunet
Museu de Vilafranca - Museu del Vi (Vilafranca del Penedès)
Museu Diocesà de Tarragona: Mn. Salvador Ramon (†)
Reial Societat Arqueològica Tarraconense: Rafel Gabriel
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (Còrdova)          
D’una manera molt especial volem agrair la contínua col·laboració, sense escatimar mitjans al 

Servei de l’Arqueologia Subaquàtica, a la Comandància Militar de Marina de Tarragona, a l’Autori-
tat Portuària de Tarragona i a la SES: Joan Mallafré (†), president entre els anys 1966 i 1977. No es 
podrien passar per alt tots els particulars, col·leccionistes i antiquaris que ens han permès consultar 
els seus fons i ens han facilitat la informació necessària. A Ricard Pascual (†), que va fer una prime-
ra revisió del catàleg de material amfòric; a José García Navarrete, que ens va ajudar en la primera 
etapa en el mecanografi atge de textos; als fotògrafs Ferran Arce, Joan Farré, Josep Pitu Prunera (†), 
Foto Raymond, Pasqual Serres i Valentí Canadell (†), pel material fotogràfi c aportat.

I, per últim, volem que consti el nostre especial agraïment en l’última etapa d’aquest treball al 
director del MNAT, Francesc Tarrats, per haver facilitat l’accés a la revisió d’algunes de les peces 
estudiades. A Félix Montón i a Josep Maria Pena, per haver completat els dibuixos i la planimetria 
respectivament; a Joan Menchón, pel pacient seguiment que ha fet al llarg d’aquests anys, i a Joan 
V. M. Arbeloa, pel seu suport. A Xavier Cortès pel tractament de textos, amb els seus encertats co-
mentaris, suggeriments i tota mena de suport. A Jordi Garcia de Castro, que, pacient, ha realitzat 
la part fotogràfi ca de tot el material catalogat. I, per acabar, la col·laboració constant de J. Sánchez 
Real i Alberto Torra, l’estímul i l’entusiasme dels quals han aconseguit vèncer totes les difi cultats. 
Per últim, no puc oblidar les persones que han contribuït a la feliç publicació del llibre des de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona: Quim Vendrell, Coia Escoda i Mónica Flores; els maquetistes 
Àlex Rull i Sílvia Sellés Ricomà, la traductora i correctora Marina Massaguer, i l’editorial Cossetània. 
Sense ells, la publicació no hauria pogut ser una realitat.

Walfida Pérez Martín
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2. CONTEXT ESPACIAL2. CONTEXT ESPACIAL

2.1. ÀMBIT GEOGRÀFIC

El nostre àmbit geogràfi c són les aproximadament vuitanta-set milles2 compreses entre les des-
embocadures del riu Sènia, al sud, i del riu Foix, al nord, és a dir, els límits de l’actual província de 
Tarragona. Es tracta d’un litoral en general suau, de formes rebaixades i poc articulat, pràcticament 
sense ports naturals. Els pocs entrants que hi ha han estat ocupats per les desembocadures dels 
rius. El més important és l’Ebre, que forma un ampli delta de 320 quilòmetres quadrats. Els dos 
braços del riu delimiten l’illa de Buda, l’extrem més sortint dels quals és el cap de Tortosa. Als cos-
tats s’obren dos petits ports, els Alfacs, al sud, i el Fangar, al nord. Molt menys importants, encara 
que també poden arrossegar gran quantitat de materials d’al·luvió, són el Francolí, que desemboca 
a Tarragona, i el Gaià, que ho fa a Tamarit.

A banda d’aquestes desembocadures fl uvials, al litoral de Tarragona es pot distingir una zona de 
costa brava, semblant a la del Garraf, encara que no tan abrupta, i una altra de costa baixa. La pri-
mera es localitza al cap de Salou i a l’Hospitalet i, en menor mesura, a l’Ametlla i a Torredembarra, 
i està formada per calcàries cretàcies que cauen verticalment a la mar, encara que sense arribar en 
cap punt a altures considerables. Altres accidents rocosos són el cap de Sant Jordi, poc pronunciat, 
i el cap Gros, al nord de la ciutat de Tarragona. 

La resta de la costa és baixa, amb platges llargues però estretes, amb algunes zones aïlla-
des de maresmes i dunes. A causa dels forts vents hi havia nombroses dunes al cap Gros, a la 
platja de Torredembarra o a Creixell, i de força considerables al cap de Salou, on sembla que 
al segle passat van arribar a tenir 50 metres d’altura i 2 quilòmetres de longitud. Avui aquestes 
dunes han desaparegut gairebé completament a causa de les edificacions modernes i només a 
Torredembarra platja es protegeix una zona de maresmes i petites dunes. Igualment, han des-
aparegut, per les mateixes circumstàncies, les oliveres, vinyes i boscos de pins, molt abundants 
al litoral i que en molts punts fins i tot arribaven fins a la mateixa línia de l’aigua.

El nucli més important del litoral, situat entre el cap de Salou i el cap Gros, és Tarragona, 
amb coordenades 41º 7’N 1º 15’E. Està delimitada per les platges de la Canonja o la Pineda i la 
d’Altafulla. Edifi cada en un tossal, amb una elevació de 81 metres, presenta un ràpid pendent cap 
a la mar per l’est i un declivi més suau per l’oest o cap al Francolí.

Dins d’aquests límits geogràfi cs, els jaciments s’han agrupat en tres àmplies zones,3 escollides 
només als efectes de distribució de material, ordenades de sud a nord seguint el Derrotero de las 
costas de España en el Mediterráneo (Tofi ño, 1787).

A la primera zona, entre la desembocadura del riu Sénia i el cap de Salou, els jaciments perta-
nyen als termes de:

• Les Cases d’Alcanar
• Sant Carles de la Ràpita
• Amposta
• L’Ampolla: cap Roig, Morro de Gos, punta Espín

2 Una milla marítima equival a 1.852 metres.
3 Quan parlem de jaciments arqueològics submarins, ens referim tant a zones molt delimitades i homogènies, comparables als jaciments terrestres, 
com a zones poc delimitades en què s’han produït troballes ocasionals. No hem fet referència, però, a jaciments arqueològics submarins d’època 
moderna i contemporània. En relació amb aquest tema, és molt interessant la publicació recent de Pagès Editors i l’Autoritat Portuària de Tarragona 
sobre els vaixells enfonsats per submarins alemanys a la costa tarragonina (Castellví/Guarro, 2005).
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• L’Ametlla de Mar: cala Bon Capó, Carreró del Mig, cap Sant Jordi, punta de Calafat, cap del Term
• L’Hospitalet
• Cambrils: la punta de la Riera de Riudecanyes, punta de l’Esquirol

A la segona zona, entre el cap de Salou i el cap Gros, els jaciments pertanyen als termes de:
• Salou: cap de Salou, platja de la Pineda
• La Canonja: platja de la Canonja
• Tarragona: els Carbuncles, dàrsena del Port, la Planassa, punta del Miracle, roques de Santa 

Tecla
• La punta de la Móra
• Altafulla: des de Tamarit fi ns a cap Gros

A la tercera zona, entre el cap Gros i la desembocadura del riu Foix, els jaciments pertanyen als 
termes de:

• Torredembarra: la platja de Torredembarra, banc Brut o de les Antines
• Creixell: platja de Creixell
• Roda de Berà: platja de Roda de Berà i de Roc Sant Gaietà 
• El Vendrell: platja del Francàs; Coma-ruga: platja de Sant Salvador
• Calafell: platja de Calafell

Al fi nal de l’estudi dels materials procedents d’aquestes tres zones es presenten els que s’han 
trobat al litoral tarragoní, però que, si bé s’han trobat en aquesta zona, no tenim dades segures 
sobre el lloc d’on provenen. També s’han afegit a l’inventari peces dipositades al MNAT, encara que 
no procedents del litoral tarragoní.4

2.2 ELS VENTS I LA NAVEGACIÓ COSTANERA

Els dos vents més signifi catius del litoral tarragoní són el mestral i la marinada, seguits del lle-
vant, el xaloc, el migjorn, el llebeig i el ponent.

El mestral (nord-oest) és un vent descendent, sec i violent. Al Camp de Tarragona se l’anomena 
serè o cerç, l’antic circium dels romans, denominat així pel moviment circular que el caracteritza.

La marinada, brisa marina o garbí, com se l’anomena a la costa, és un vent freqüent a l’estiu, 
més moderat a la primavera i escàs a l’hivern. A la costa té horari fi x: comença a les nou del matí i 
s’acaba cap a les set del vespre. Precedeix aquest vent una pesada calma plana, produïda en l’inter-
val del canvi del temps. La velocitat mitjana és de 2 quilòmetres per hora.

El llevant (est) és un vent molt humit i fred, propi de qualsevol estació de l’any. És un vent que 
ve de mar i produeix fortes marors. És molt temut pels pescadors.

El xaloc (sud-est) és un vent humit que apareix en les hores més caloroses al llarg de tot l’any. 
És un vent suau. El migjorn (sud) és un vent amb unes característiques molt semblants al xaloc. El 
llebeig (sud-oest) és un corrent fresc i poc humit. És freqüent als mesos de juliol i agost.

El ponent (oest), un vent poc freqüent, és suau i sec, semblant al serè.

4 Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT), al llarg de la seva història, se l’ha denominat ofi cialment Museo Arqueológico de Tarragona, 
Museo Arqueológico Provincial de Tarragona, Museo Provincial de Tarragona i, fi nalment, amb el nom actual.




