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El mercat ("macellum") de Tarraco

El pla topogrlfic de la Tarragona romana no és encara estudiat, però s 'entreveu que si
es prossegueix el treball de registrar les descobertes sobre un pla hom arriba a posseir-ne
les bases generals .

Fig. 153. — I'la del inacellirur de Tarraco S'erra Vilaró

En el darrer periode, l'atzar ha fet descobrir un Joruvl destinat a mercat, macellalala . Cal
sempre distingir en les grans ciutats romanes el foruin lloc d'assamblees politiques i dels

tribunals, del /oruln destinat a mercat d'oli
(/orimm olitoriunz), o de peix (forum pisca-
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torium) o de vestits (Joruan z'estiarium),.
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hi hins cuas angue peesava unmim
u: sol forum on es reunien les activitats politi-

ques i les mercantils ; posteriorment l 'Òrgan
urbanístic es divideix i s'especialitza.

Del forum inacellllm de Tarraco en pos-
seim una part . Es una plaça rectangular por-
ticada de la qual ha estat descobert un dels
caps i un costat . Sota els pÒrtics s ' obrien
les botigues formades de cambres rectangu-
lars petites com les que actualment hi ha
al nord d'Africa i a Orient . El pòrtic era
de l'ordre corinti i n'han estat trobats els

Fig . 154 . — Ruines del maccllunr de Tarraco després de
les excavacions

	

(Serra i Vilaró)

	

capitells 1 1 ' entaulament .
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Fig. 155 . -- Restauració del raracellanr de Tarraco

En una de les cares hi ha un departament de diferent forma que les botigues, el destí del qual
és possible que fos un temple com era el
mercat de Pompeia . Diversos pedestals da-
vant les columnes han estat trobats junt amb
fragments d'estätues . Manca descobrir la font
central, corrent a tots els mercats desco-
berts, i la disposició dels taulells que tan-
caren les entrades de les diverses botigues
com els que han estat trobats al macellum
de Sertius, de Timgad i al de Casinius, de
Djemila . Mossèn Serra i Vilaró té a punt
una Mem(-ôria sobre les excavacions per ell
dirigides, a càrrec de la Jltnta superior

de Excavaciones _y Antigüedades, on ex-
posar'l detalladament les seves recerques.
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Fig . 15e . — Ruines del „acellrnu de Tarraco desprr, de

les excavacions
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