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Prefacio

Imagen tomada el 28 de Septiembre de 2018 en la Facultat de Geografia i Història 
de la Universidad de Barcelona (Aula Magna) en el acto académico de homenaje 

al Profesor José Remesal Rodríguez por su jubilación. Lectio Magistralis. 

Suum cuique. Es justo loar la trayectoria académica de una persona que ha trabajado 
tanto. Andaluz de nacimiento, catalán de adopción y europeo por vocación, su vida 
personal y sus investigaciones discurren juntas: Sevilla, Madrid, Barcelona, 
Heidelberg y Roma le han visto trabajar, investigar,  en definitiva, vivir Ex Baetica 
Romam. Este volumen recoge las contribuciones que colegas y discípulos han 
querido dedicar al profesor Remesal con motivo de su jubilación como Catedrático 
de Historia Antigua de la Universitat de Barcelona. El contenido es, forzosamente, 
heterogéneo, dada la cantidad de participantes y la diversidad de campos de 
conocimiento que abarca, desde la Historia del Próximo Oriente a la Antigüedad 
Tardía, de la historia económica a la social, pasando por las instituciones y el derecho. 
Este hecho refleja la amplitud del magisterio del profesor Remesal, cuyos discípulos 
trabajan en ámbitos de investigación muy diferentes. Evidencia, igualmente, una 
constante de su actividad científica y de su personalidad: su curiosidad por explorar 
argumentos nuevos desde una perspectiva interdisciplinaria. Sea este volumen un 
merecido homenaje a toda una vida dedicada a la investigación y a la docencia 
universitaria. Todos los que hemos participado en él se lo ofrecemos con afecto. 

 
Los Editores

Barcelona, Noviembre de 2019
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Gneu Domici Calví, 
fundador de la colonia Tarraconensium

Iban Cabrelles Albareda

 

Els anys que s’escolen entre la victòria de Cèsar sobre el partit senatorial 
a la guerra civil i l’adveniment del Principat d’August, representen una 
etapa crucial per a l’Estat romà. És en aquesta conjuntura històrica, i 
derivada d’ella, on s’emmarca la concessió de l’estatut colonial a Tàrraco, 
un esdeveniment entorn al qual subsisteixen encara molts punts foscos, 
començant per determinar en quina data tingué lloc i acabant per aclarir a qui 
correspongué la responsabilitat de fer-la efectiva i en quines circumstàncies 
s’adverà. Repassant la informació de què es disposa i posant l’accent sobre 
alguns documents fins ara poc valorats i sobre alguns aspectes esquivats o 
negligits per la historiografia, intentem respondre, en les línies que segueixen, 
als interrogants plantejats. Les conclusions, si bé no es poden donar per 
definitives atesa la pobresa de les informacions utilitzables, poden contribuir 
a donar una solució satisfactòria a la qüestió.  

1. Acotant la data de la fundació: el context històric
 i les fonts documentals

Pocs dubtes subsisteixen a l’hora d’atribuir a Cèsar el projecte d’atorgar 
a Tàrraco l’estatut colonial, talment es desprèn de la presència, en la 
nomenclatura completa de la ciutat, de l’epítet Iulia. D’altra banda, l’absència 
en ella de l’apel·latiu Augusta, demostra que la promoció tingué lloc abans 
de la implantació del Principat. Posseïm, per tant, el terminus ante quem, 
27 aC, però continua mancant determinar, amb un mínim d’exactitud, el 
terminus post quem. La cronologia sembla, a priori, molt oberta. Comencem, 
doncs, per intentar restringir-la emprant les possibilitats que per a això ens 
ofereix l’anàlisi del context històric i les fonts.
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Cèsar trepitjà sòl peninsular l’any 49 aC en el decurs de les operacions 
militars empreses contra els lloctinents pompeians que comandaven les legions 
estacionades a Hispania. La campanya que hi conduí fou breu i culminà amb 
èxit en la batalla d’Ilerda, combatuda el mateix 49 aC. Poc després d’aquesta 
brillant victòria, Cèsar abandonà immediatament la Citerior per ocupar-se 
dels altres fronts de guerra, marxa que fou aprofitada pels fills de Pompeu 
per recuperar, transitòriament, la iniciativa militar. La situació creada per la 
represa de les hostilitats no revertí fins que a Munda, el 45 aC, Cèsar derrotà 
definitivament Sext i Gneu Pompeu. Per tant, no hauria estat si no a partir 
d’aquella data quan s’haurien donat les condicions idònies per a la posada en 
marxa un pla de reorganització administrativa de la Península a gran escala, 
dins el qual caldria ubicar la promoció estatutària de Tàrraco. No obstant 
això, Cèsar moria assassinat just un any més tard. S’escau, doncs, preguntar-se 
quines disposicions s’haurien pogut concloure en vida del dictador i quines 
quedaren posposades, tot mirant de determinar si el conferiment del rang de 
colònia a l’urbs tarragonesa figuraria entre les primeres o bé entre les segones.

 Les primeres regulacions cesarianes concernents als assumptes hispans es 
dictaren sense esperar la conclusió del conflicte civil. Ja després de la batalla 
d’Ilerda, s’adoptaren un seguit de mesures per tal d’assegurar el control 
damunt les províncies recentment arrabassades als pompeians, que podrien 
haver configurat un primer assaig d’ordenació territorial. Segons notícia del 
propi Cèsar, corroborada per Appià1, dites mesures consistiren el llicenciament 
immediat dels combatents enemics que posseïen terres a Hispania, i la 
celebració de dues conferències, una a Corduba i l’altra a Tàrraco, a les quals 
hi acudiren representants dels respectius pobles de la Citerior i de la Ulterior2. 
A Tàrraco, Cèsar concedí honors públics i privats a les ciutats que li havien 
donat suport, fet que ha plantejat la possibilitat de promocions de comunitats 
en aquest moment3. Malgrat tot, la primera menció explícita del títol colonial, 
dins un enquadrament temporal concret, que forneixen les fonts escrites, la 
reporta un fragment de Sèneca relatiu a l’estada d’August a la ciutat durant 
els anys 26-24 aC4. Aquesta referència revesteix la virtut de referendar que la 
concessió s’havia ja adverat abans de la proclamació d’Octavià com a princeps, 

1. Caes, Bell. Civ., 1.86: App., Bell. Civ., 2.42.
2. Caes., Bell. Civ., 2. 21.
3. Ruiz de Arbulo 1998: 36.
4. Sen. Mai., Controv. 10, praef. 14.
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si bé, al dellà d’aital confirmació, no adjunta cap altra dada d’interès per a la 
qüestió que aquí s’aborda. Sens dubte, un dels textos més fèrtils per a dilucidar 
la problemàtica és la cèlebre descripció de Tàrraco feta per Florus, en especial 
el paràgraf on es parla de la seva fundació5.  El passatge, tanmateix, no deixa de 
revestir aspectes controvertits, i, sovint, ha servit més per ampliar la polèmica 
que no pas per apaivagar-la. Les dificultats majors rauen en la interpretació de 
dues expressions suggerents però, alhora, altament equívoques: els “Caesaris 
vexilla” i els “triumphos, unde nomen accepit”. La primera semblaria apuntar 
l’eventualitat que Tàrraco hagués rebut el nou estatut acompanyat d’una 
deductio de veterans, cosa, com veurem, força plausible. Resta la incògnita, 
però, de saber si el Caesar citat cal identificar-lo pròpiament amb Juli Cèsar, 
o bé s’ha de prendre en sentit més ampli, podent, llavors, al·ludir també a 
Octavià. Quant a la segona locució, es relaciona directament amb l’apel·latiu 
Triumphalis present a la denominació de la colònia. Novament aquí, s’imposen 
els dubtes davant la impossibilitat de concretar quins serien els triomfs que 
s’esmenten: potser els obtinguts per Cèsar sobre Pompeu i els seus fills? Tal 
vegada els aconseguits per Octavià durant les guerres civils? Tots ells? Algun 
altre? Limitem-nos, de moment, a plantejar l’interrogant.

Pel seu cantó, una altra via d’anàlisi, l’epigràfica, aboca a resultats bastant 
pobres. Al corpus d’inscripcions tarragoní, la nomenclatura colonial no 
s’hi documenta fins a època d’August, en dues inscripcions, una d’elles, 
commemorativa de la victòria d’August a les Guerres Càntabres6, i l’altra 
dedicada a Drus, fill de Tiberi, datada entre els anys 15-20 dC7. Vista llur 
cronologia, aquestes peces tenen un valor quasi nul per esclarir la qüestió 
sotmesa a consideració. Tot i així, s’ha de remarcar que en cap dels dos 
exemples s’hi desenvolupa la titulació completa de la ciutat, colonia Iulia Urbs 
Trimphalis Tarraco, la qual coneixem a través de les monedes cíviques, amb 
llegendes CVT (Colonia Urbs Trimphalis) i CVTT (Colonia Urbs Trimphalis 
Tarraconenis). Només en testimonis epigràfics posteriors, s’hi consigna el 
Iulia8, element que sembla haver gaudit d’un tractament molt més discret que 
no pas la resta d’epítets. Tal fenomen, podria no ésser casual. Hi tornarem.

5. Vergilius orator an poeta, 2.6-9, en especial 2.8.
6. RIT 58=CIL II, 864=AE 1955, 243=AE 1957, 310.  
7. RIT 68=CIL II, 884=AE 1915, 13=AE 1917/18, 3=AE 1955, 244. 
8.  Villaronga 1977: 139 i 157; Ruiz de Arbulo 2002: 139. 
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En un altre ordre de coses, la comparativa dels components onomàstics 
del títol colonial de Tàrraco amb els que ostenten altres poblacions 
d’Hispania, ha reportat resultats que, si bé s’han de qualificar de discrets, val 
la pena comentar. Així, a la Citerior, porten l’apel·latiu Iulia dos municipia, 
un de segur, Calagurris (municipium Calagurris Iulia Nassica) i un altre de 
probable,  Dertosa (municipium Hibera Iulia Ilercavonia Dertosa), dues coloniae, 
Carthago Nova (colonia Urbs Iulia Nova Carthago) i Celsa (colonia Iulia Lepida 
Celsa), i una entitat poblacional d’estatut desconegut, Tiar Iulia9. En el cas de 
Calagurris, hi ha disparitat d’opinions sobre l’època en què li fou concedit 
l’estatut municipal, però en tot cas, totes elles situen la data fundacional 
després de la mort de Cèsar10. Beltrán fixa la data d’obtenció de la categoria 
municipal vers el 43 aC, mentre que Grant11 la col·loca entre els anys 29-28 
a.C. Per la seva banda, els orígens de Dertosa tampoc resulten gens clars. E. 
Bayerri, J. Pons i R. Jàrrega, consideren que la ciutat fou instituïda com a 
municipium per Cèsar fonamentant-se en una cita del propi autor12, mentre 
que A. García y Bellido, J.M. Blázquez i J.M. Alonso-Núñez creuen que 
gaudí de la consideració de colonia amb posterioritat al govern d’August13. 
Sostenint una postura intermèdia, M.M. Llorenç i X. Aquilué, estudiant el 
numerari emès per la seva seca, només encerten a dir que tant podria ser 
obra de Cèsar com d’August14. Pel que respecta a les dues coloniae, Celsa es 
pot atribuir, en virtut de la seva cognominació, a l’obra del triumvir M. Emili 
Lèpid, el qual, abans de compartir el poder amb Octavià i Marc Antoni, ja 
havia estat designat per Juli Cèsar per ocupar-se dels afers de la Hispania 
Citerior i de la Narbonensis15.  Aquest personatge sembla que també tingué 
un paper rellevant en la fundació de Carthago Nova, per bé que aquí no hi ha 
unanimitat de criteris entre els historiadors. Alguns, com J.M. Abascal, n’han 
atribuït la promoció colonial a Pompeu Magne, adoptant posteriorment el 

9. Plin., Nat. Hist., 3.23; Ptol., Geogr., 2.6.63. 
10.  Beltrán 1984: 53-57.
11. Grant 1946: 76.
12. Caes., Bell. Civ., 1.60. Cfr. Pons 1994: 71 i 151; Revilla 2003; Jàrrega 2000: 69-80; 

Genera, Arbeloa 1987: 81-90; Járrega 2006: 137-197. 
13. García y Bellido 1959: 502; García y Bellido 1964: 3-5; García y Bellido 1967: 24; 

Alonso-Núñez 1992: 91-95. 
14. Llorens, Aquilué 2001: 143; Járrega 2006: 140.
15. Broughton 1986: 326; Amela 2002a: 8-31 i 50-53.
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Iulia en temps de Cèsar16. D’altres la vinculen a l’estada del futur dictador a la 
ciutat l’any 46 aC17 o a les disposicions que prengué després de la victòria de 
Munda18. M. Grant s’inclina per una tercera opció: considera que la creació 
de la colonia fou obra d’August però que anteriorment Cèsar ja li hauria 
atorgat el ius latii19. Finalment, diversos autors consideren la possibilitat que 
hagués estat estatuïda poc després de la mort de Cèsar per mediació de M. 
Emili Lèpid, a jutjar per l’inici de les seves emissions monetals, que foren 
posades en circulació el 42 aC20. Tanmateix, tal com també succeeix a Dertosa 
i a la pròpia Tàrraco, les reformes urbanístiques derivades de la possessió del 
flamant rang no van engegar-se fins al període augustal21.

La denominació d’Urbs l’ostenten en el conjunt d’Hispania només quatre 
comunitats, una d’elles colonia, Carthago Nova, sobre la que acabem de tractar, 
dos municipia, Gades (municipium Augustana Urbe Iulia Gaditana)22, i Osca 
(municipium Urbs Victrix Osca) i una d’estatut indeterminat, Salacia (Salacia 
Urbs Imperatoria).  La municipalització de Gades, a tenor de les notícies 
textuals, devia produir-se ja en temps de Juli Cèsar23, o, a més tardar l’any 
43 aC24, mentre que sobre Osca persisteixen les incerteses entorn el seu 
fundador25. Salacia constituiria, pel seu compte, un particularisme que no 
admet comparació amb cap altre, doncs hauria obtingut la titulació de la 
mà de Sext Pompeu, fill de Pompeu Magne, la qual perdria després de ser 
ocupada pels cesarians26.  En darrer lloc, l’epítet Triumphalis només ha estat 
documentat a la bètica Isturgi Triumphale27, identificada amb Los Villares, 

16. Abascal 2002: 30.
17. Tsirkin 1993: 227. 
18. Vittinghoff 1952: 79; Brunt 1971: 250.
19. Grant 1946: 217.
20. García y Bellido 1959: 470; Blázquez 1962: 97; Marín 1988: 204.
21. Noguera 2002: 67 i 70. 
22. Plin., Nat. Hist., 4.119. 
23. Liv., Perioch., 110; Dio Cass., Hist. Rom., 41.24.1. Cfr. Tsirkin 1985: 262. 
24. Cic., Ad. Fam., 10.32.2.
25. Roddaz 1986: 323; Rivero 2002: 163.
26. Mantas 1998: 39; Amela 2004: 244. 
27. Plin., Nat. Hist., 3.10.
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Andújar28, on s’ha  posat en relació amb el triomf celebrat per Cèsar sobre els 
fills de Pompeu després de la batalla de Munda29.

Com es pot comprovar, la majoria de les datacions fundacionals de les 
localitats que acabem d’estudiar, es belluguen dins un tall comprès entre 
el 45 aC i el 30 aC, o sia, entre la batalla de Munda i els anys previs a la 
l’adveniment del Principat. La conclusió sembla remetre’ns al punt de 
partença, però, tanmateix, conté un parell d’evidències que convé no passar 
per alt. Primerament, sembla que hi hauria certa consens en vincular l’epítet 
Triumphalis a les victòries obtingudes per Cèsar en la guerra contra els 
pompeians, en especial a aquella de Munda, reflexió que remet també al 
“triumphos” del text florià.  En segon lloc, i circumscrivint  la comparativa 
a l’exemple de Carthago Nova, ciutat que, per la seva categoria, és la que 
presenta més paral·lelismes amb Tàrraco, advertim com, entre les diferents 
hipòtesis, prenen rellevància les que n’atribueixen la promoció als successors 
de Cèsar, bé al triumvir Lèpid, bé a Octavià. Retenim aquestes conjectures 
perquè creiem que també són aplicables per al cas de la colònia tarragonesa. 

En un intent de sortejar els esculls que imposa la mancança d’informacions 
de relleu, hom ha bussejat també en l’onomàstica, orientant la recerca cap a 
dues vessants: el rastreig del nomen Iulius a l’epigrafia tarragonina, fonamentat 
en la seva adopció pels beneficiaris de la ciutadania romana com a conseqüència 
de la promoció colonial, i l’anàlisi de l’adscripció tribal de la població. Els 
resultats aportats pel primer plantejament són, novament, decebedors ja 
que, malgrat el gentilici Iulius està força estès a Tàrraco, això no constitueix 
prova definitiva alguna sobre la identitat del seu fundador. Tal com observa L. 
Amela, la seva interpretació en l’àmbit prosopogràfic és problemàtica degut a 
que fou un nomen adquirit sovint pels nous ciutadans romans al llarg de tot el 
Principat, en deferència als nomina dels emperadors regnants30. Ultra aquests 
arguments, cal tenir present també que moltes de les persones adoptants del 
nomen Iulius no són originàries de la pròpia ciutat i d’altres presenten seriosos 
dubtes sobre la seva procedència. Menys incerta esdevé la filiació tribal dels 
tarragonins. La gran majoria foren inscrits a la Galeria31, pròpia de les coloniae 

28. Marques De Faria 1995: 95. 
29. García y Bellido 1959: 460; Abascal; Espinosa 1989: 61; Olivares Pedreño 1998: 145-

146; Alföldy 1991: 21. 
30. Amela 2001: 243.
31. Alföldy 1991: 37.
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augustals32, encara que també en trobem de pertanyents a la Palatina33 i només 
un a la Sergia34, tribu amb la que s’identifiquen els assentaments republicans i, 
en especial, aquells relacionats amb la figura de Cèsar35.

En resum, l’exposat fins aquí només consent, al màxim, especificar una 
mica més el terminus post quem de la fundació colonial que, a tenor dels 
indicis, s’hauria de desplaçar vers el 45 aC, això és, després de la batalla de 
Munda. No obstant, el ventall cronològic que en roman continua essent força 
dilatat. Per tal de delimitar-lo més acuradament, es torna imprescindible fer 
entrar en joc altres fonts documentals fins ara poc o gens utilitzades. 

2. La fundació: Domici Calví i la legio Martia a Tàrraco

Dos factors plenament verificats són els que semblen assenyalar el camí cap 
a una proposta més satisfactòria per resoldre el problema. D’un costat, la 
constatació d’una estreta relació del cònsol Gneu Domici Calví amb Tàrraco, 
ciutat de la qual fou anomenat patronus; de l’altre, l’atestació de veterans de la 
legio Martia instal·lats a l’urbs tarragonina.

Els lligams de Domici Calví amb Tàrraco ens són donats a conèixer 
mercès a la inscripció RIT 362, tinguda, durant molt de temps, com a 
pràcticament il·legible degut al seu fragmentari estat de conservació, i de la 
qual G. Alföldy en reeixí a restituir el text. La integració proposada pel citat 
epigrafista és la següent: [CN(aeo) DOMITIO M(arci) F(ilio) CALVINO] / 
[PONT(ifici) CO(n)S(uli) ITERV]M [COLONIA VRBS TRIV]MPHALIS 
/ [TARRAC(onensium) PATRO]NO36. L’acceptació d’aquesta interpretació 
obliga, conseqüentment, a posar en valor la figura de Domici Calví i a mirar 
de determinar el paper que hauria desenvolupat en la promoció colonial 
de Tàrraco. L’activitat de dit personatge a Hispania ens és relativament ben 
coneguda. Hi arribà el 39 aC, després del seu segon consolat (al qual al·ludeix 
la làpida de Tàrraco) per enfrontar-se a la revolta cerretana, missió en la 

32. Tsirkin 1994: 220. 
33. RIT 295=CIL II2, 1155=CIL II, 4231 (p. LXXVIII, 973); RIT 349=CIL II, 4275 (p. 

973)=CIL II2 1213; RIT 296=CIL II, 4232 (p. 973)=CIL II2, 1156; RIT 922=CIL II2, 2305=CIL 
II2 1201=AE 1946, 2. 

34. RIT 930=CIL II2, 14.2332=CIL II 4282 (p. 973)=AE 1994, 1086=HEp 1996, 897.
35. Stylow 1995: 118 i 121; González Fernández 1996: 66, 87 i 90. 
36. Alföldy 2000: 20-22.
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qual va estar ocupat entre els anys 39 i 37 aC37. En aquella ocasió establí el 
seu quarter general a Osca, població on baté moneda amb el seu nom i la 
qual, possiblement, elevà al rang municipal rebatejant-la, per commemorar la 
victòria sobre els rebels cerretans, com a municipium Urbs Victrix Osca38. Ultra 
això, Domici Calví exercí igualment el patronatge d’Empúries39 i, així mateix, 
retrobem el seu nomen associat a la colònia augustal de Caesaraugusta, on un 
dels duumvirs que apareixen esmentats en la primera sèrie monetària que s’hi 
encunyà, datada dels anys 4-3 aC, fou un Cn. Domitius Ampianus.

La relació de Calví amb els citats nuclis i amb Tàrraco no resulta casual. 
Gràcies a l’ostentació de la dignitat proconsular, que servà durant tota la seva 
estada a la Península, no només tenia el comandament efectiu de les tropes 
romanes a la Citerior, sinó que també estava facultat per prendre part activa 
en l’organització interna de les comunitats hispanes. En aquest sentit, la seva 
elecció com a patronus és reveladora. Segons contemplava la lex Ursonensis, 
derivada de la lex Iulia municipalis, el càrrec de patró no podia ser proposat 
directament pels duumvirs ni qualsevol altre magistrat sense la sentència 
favorable d’almenys la meitat dels decurions presents a l’assemblea. Només es 
contemplaven dues excepcions: en cas que la persona proposada fos l’encarregat 
de distribuir lots de terra als colons o bé el propi fundador de la colònia40. 
Malgrat que no disposem de proves concloents en aquest sentit, no creiem 
que Tàrraco estigués dotada dels corresponents òrgans de govern local ja en 
temps de Domici Calví, per la qual cosa pensem que el seu nomenament com 
a patronus seguí el procediment extraordinari previst per la llei. Això, al seu 
torn, obre un parell d’hipotètiques interpretacions. O bé Calví fou l’executor 
d’un projecte ja dissenyat, cal pensar que per Cèsar, i en aquest supòsit hauria 
participat en els treballs relatius a l’actualització de la retícula cadastral.  O 
bé s’ha identificar en ell el veritable fundador de la colonia Tarraconensium, 
opció que, per raons que exposarem més avall, seria la que prendria més cos. 
Tanmateix, tant si ens inclinem per una o altra conjectura, s’ha de descartar que 
la promoció s’hagués materialitzat per iniciativa personalista del procònsol, ja 
que la direcció i aprovació d’aquests assumptes corresponia en última instància 
als membres del Triumvirat i, en concret, pel que respecta a Hispania, a 

37. Dio Cass., Hist. Rom., 48.41.
38. Rivero 2002: 158.
39. Almagro 1952: 92-93; Sanmartí 1975: 693; Pena 1988: 29; Ripoll 1990: 198-200. 
40. Lex. Urs., c. 97; D’ors 1953: 225 i 327.
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Octavià41. Així, seria factible veure traspuar darrera el Caesar de Florus la figura 
del futur princeps, corresponent els triumphos unde nomen accepit, no tan sols als 
aconseguits pel seu pare adoptiu en la contesa civil sinó també a l’obtingut per 
Calví sobre un enemic exterior, els cerretans, victòria que fou consignada als 
Acta Triumphalia de Roma.

Sense deixar el fragment de Florus, ocupem-nos ara d’esbrinar alguna 
cosa més sobre els vexilla que s’hi consignen que, com he exposat, podrien 
ésser al·lusius a una eventual deductio militar. Emplaçant-nos en aquest 
terreny hipotètic, és legítim de demanar-nos, acte seguit, quina o quines 
unitats haurien fornit els homes que foren objecte de l’assentament. Tot 
assenyala que una d’elles hauria estat la legio Martia, formació reclutada per 
Cèsar en el decurs de la Guerra Civil i que es mantingué operativa entre el 
46 i el 42 aC. Aquest darrer any, la Martia, integrada a l’exèrcit triumviral que 
combatia contra les forces senatorials capitanejades, entre d’altres, per Brut i 
Cassi, patí, juntament amb una segona legió i un destacament d’auxiliars, una 
severa desfeta a l’Adriàtic, de la qual n’eixiren incòlumes molt pocs dels seus 
efectius. Es dóna la circumstància que, entre els supervivents, s’hi trobava el 
comandant de l’expedició, que no era altre que el propi Domici Calví42.

La presència de soldats de la Martia a Tàrraco està atestada per una làpida 
recuperada a la zona del teatre romà:  [---] / [--- IIVI]R QVINQ(uennalis) II 
[---] / [--- TRIB(unus) MI]L(itum) LEG(ionis) MAR[TIAE vel T(iae)] 43. En 
base a la informació textual, així com també en atenció al material en què fou 
gravat, la pedra d’Alcover o de la Lloera, l’epígraf s’ha datat a cavall dels anys 
46 i 30 aC. En ell s’esmenta un desconegut tribú de la Martia, que desenvolupà 
les funcions de duumvir quinquennal, càrrec que probablement iterà. En front 
d’aquesta evidència, s’imposen algunes consideracions. D’antuvi, estaríem 
davant d’un dels primers magistrats quinquennals de la colònia, i no tan sols 
això, sinó que a més, constituiria l’únic exemple conegut a Tàrraco d’iteració 
d’aquesta dignitat. Tenint en compte la cronologia de la peça, es torna temptador 
relacionar l’activitat del duumvir amb les feines d’elaboració d’un nou cens en 
motiu d’una deductio fundacional. En ultra, s’ha d’entendre que la hipotètica 
iteració del duumvirat correspondria a una pròrroga, doncs donades les dates 
en què ens estaríem movent, es fa difícil pensar, per manca de temps material, 

41. App., Bell. Civ., 5.51-65.
42. Ruiz De Arbulo 2008: 36-56; Ruiz De Arbulo 2013: 263-278.
43. CIL II2 14, 1023=HEp 2001, 533=HEp 2009.
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en una repetició alternada i amb solució de continuïtat. Per tant, no resulta 
forassenyat proposar que el personatge consignat a la inscripció desenvolupés 
les seves responsabilitats al llarg de deu anys consecutius. Un període dilatat 
en concordança amb la complexitat de les tasques censuals que, cal suposar, 
duia aparellada la creació d’una colònia de l’envergadura de Tàrraco. Per un 
altre cantó, si recordem que la legio Martia estigué en actiu fins el 42 aC, la seva 
desmobilització s’ha de postular, lògicament, en posterioritat a aquell any, amb 
la qual cosa, l’ignot tribú de l’epígraf difícilment podria haver-se traslladat a la 
ciutat tarragonina abans del 41 aC. Tal fita temporal s’erigeix, doncs, com un 
terminus post quem força sòlid.

Recapitulant, indicis bastant consistents autoritzen a parlar que, a l’origen 
de la promoció colonial de Tàrraco hi hauria hagut un assentament de veterans. 
Alguns d’aquests homes provindrien de la legio Martia, una formació de vida 
molt curta que, en el 42 aC, estava integrada dins del contingent triumviral 
que fou delmat en un combat contra les tropes senatorials a l’Adriàtic. El 
comandant de dit contingent era Gneu Domici Calví, miraculosament 
escapat del desastre, juntament amb alguns soldats i oficials dels respectius 
estats majors legionaris, entre ells, segurament, l’anònim tribú retrobat 
a Tàrraco. A Calví, els tarragonins els distingiren amb el títol de patronus, 
seguint un procediment extraordinari només justificable si s’accepta que el 
procònsol revestí un paper rellevant en la institució de la colònia. Per la seva 
banda, el tribú de la Martia gaudí d’un perllongat duumvirat quinquennal, 
que, d’igual mode, pren tot el sentit si es posa en relació amb una feixuga 
actualització del cens, producte d’un succés extraordinari, en aquest cas, la 
instauració de la colònia. I aquí la pregunta: actuà dit tribú, en qualitat de 
duumvir quinquennal, a les ordres de Domici Calví? Plausiblement, ambdós 
individus es coneixien personalment per haver estat involucrats, plegats, en 
l’episodi bèl·lic amunt narrat. Llavors, si s’esdevingué d’aital faisó, el terminus 
post quem del 41 aC, abans esbossat, s’hauria de retardar fins a l’etapa del 39-36 
aC, ço és, durant els anys en què Calví exercí el seu proconsolat a la Citerior. 
Però, al dellà d’això, i tenint present que entre el 39 i el 37 aC, el promagistrat 
estigué ocupat en la campanya contra els cerretans, aleshores ens resta, com a 
única moment viable per a inferir una implicació activa i efectiva de Calví en 
el procés de transformació de Tàrraco en colònia, el 36 aC. I en tal tessitura, 
ja no proposaríem tal data en termes relatius, sinó absoluts, asseverant, a més, 
que Gneu Domici Calví fou el fundador de la colonia Tarraconensium.
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En aquest sentit, hi ha una constant en l’expressió de la nomenclatura 
colonial de Tàrraco que ens mena a desestimar la hipòtesi d’una implicació 
fonamentalment passiva del procònsol en la promoció, limitada a tasques de 
redifinició de l’ager colonialis i a l’assignació dels nous lots de terra, i a apostar per 
atorgar-li una responsabilitat molt més directa. Tal constant rau en l’omissió 
quasi sistemàtica, de l’apel·latiu Iulia en tots els mitjans de transmissió. Així, en 
les dues inscripcions més antigues que reporten el rang, es fa al·lusió a la colonia 
Triumphalis Tarraco, essent que el nomen Iulia no apareix explicitat en el corpus 
epigràfic local fins a època d’Adrià44. Igualment, cap de les fonts literàries 
recull aquest element onomàstic45. El fenomen és encara més significatiu 
perquè ateny les primeres emissions monetàries colonials que, normalment, 
solen reproduir fidelment les denominacions oficials. Doncs bé, en el tocant a 
Tàrraco les llegendes del numerari només esmenten, com hem vist, una colonia 
Urbs Triumphalis i una colonia Urbs Trimphalis Tarraconensium46. L’explicació 
d’aquest procedir es complexa i excedeix els límits d’aquest treball. Tanmateix, 
deixem anotat que, si atribuïm a Domici Calví la responsabilitat darrera de tirar 
endavant la creació de la colònia, això podria contribuir a esclarir el perquè el 
Iulia, per molt que Cèsar hagués estat l’inspirador intel·lectual del projecte, 
hauria esdevingut un epítet secundari i, sovint, prescindible. En contrast, 
s’aprecia una notable cura en ressaltar el Triumphalis i els triumphos, dels quals 
Calví n’hauria estat copartícep. 

3. Canvis urbanístics i renormatio de la centúria cadastral

A més del rastre a les fonts escrites, numismàtiques i literàries, la deductio 
colonial de Tàrraco hauria deixat empremtes físiques reconeixibles tant en 
l’urbanisme de la població com en la configuració del paisatge del seu ager. 
Del primer aspecte en parlen un seguit d’actuacions, encara mal conegudes, 
que alteraren la precedent fesomia urbana d’època republicana. Distintes 
excavacions arqueològiques han revelar que, en una data incerta, però que 
caldria retrotraure a les acaballes del segle I aC, la ciutat fou objecte d’una 
reforma urbanística, aparentment d’abast limitat, la qual afectà el sector 

44. RIT 918=CIL II2 14.2293=CIL II, 4274=CIL II, 6072.  
45. A banda de les ja citades, adjuntem les de Plin., Nat. Hist., 3.21 (“colonia Tarracon”) i 

Tac., Ann., 1.78 (“in colonia Tarraconensi”).
46. Cfr. supra nota 8. 
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comprès entre el tram intern de la Via Augusta, que transitava per l’actual 
Rambla Vella, i la primera línia d’insulae de la part residencial de la ciutat. 
La intervenció, doncs, se circumscriví al solar de la moderna Rambla Nova, 
espai que, fins aleshores, havia romàs lliure d’edificacions47. En dita zona es 
procedí a erigir una bateria d’almenys tres illes d’habitatges, delimitades per 
un entramat de carrers que seguien una orientació diversa respecte a aquella 
predominant en temps republicans48. Consistí, per tant, en un eixample 
practicat, precisament, en l’únic punt de l’interior del pomerium que encara 
oferia possibilitats de creixement. La cronologia d’aquesta transformació, força 
homogènia, fa pensar que fou executada en una única fase i, conseqüentment, 
cal vincular-la a algun esdeveniment de transcendència, com bé hauria estat 
l’assentament d’un grup numèricament ampli de nous pobladors advingut en 
paral·lel al canvi estatutari.

En l’àmbit rural, l’impacte del nou ordenament es feu encara més acusat 
i comportà una renormatio parcial de la centúria republicana. Tal innovació 
es palesa de manera especialment marcada al Penedès, àrea que fins llavors, 
sembla que hauria quedat exclosa de la precedent quadrícula cadastral. 
Aquesta peculiaritat vindria donada pel fet que, a la comarca penedesenca, 
s’hi localitzaven de dos nuclis poblacionals, els de Subur i Tolobin els quals, si 
bé agregats a l’ager Tarraconensis, potser en règim de contributio, inicialment 
haurien conservat llur forma de distribució parcel·lària genuïna. Tanmateix, 
vers la segona meitat del segle I aC, aquest estat de coses hauria experimentat 
una substancial modificació. És llavors quan s’hauria desplegat una xarxa 
ortogonal, articulada en centúries de 15x20 actus, patró emprat habitualment 
en les reparticions cesarianes i triumvirals49. Versemblantment, l’ampliació de 
l’estructura centuriada cap a la comarca penedesenca fou induïda o secundada 
per l’arribada de contingents de colons, oriünds, en bona mesura, d’Itàlia. 
Almenys, així ho permet pressuposar l’aparició, durant els darrers decennis 
de la primera centúria abans de l’Era, d’antropònims de clar ascendent itàlic, 
vinculats a dues mansiones emplaçades al tram penedesenc de la Via Augusta: 
la mansio Palfuriana i l’Antistiana50. Aquesta última estaria lligada a la família 

47. Fiz; Macias 2007: 34. 
48. Aquilué; Dupré 1985: 6-8; Macias 2005: 79.
49. Palet, 2003: 227; Palet 2006: 221; Palet; Orengo 2010: 121-145.
50. Ambdues esmentades al vasos de Vicarel·lo i, per tant, amb una datació fundacional 

anterior al 27 aC; Pons 1985: 129-139. 
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dels Antistii Veteres, dos membres de la qual ocuparen llocs de responsabilitat 
a Hispania sota la República. Un d’ells, Gai Antisti Vetus, revestí el càrrec de 
qüestor de la Ulterior durant el 69-68 aC51, a l’igual que el seu homònim fill, el 
qual, a més, un cop finalitzada la qüestura en aquella província, fou designat, 
el 25 aC, legatus Augusti pro praetore de la Citerior52. Probablement, el govern 
de la Citerior li fou conferit al jove Gai Antisti per voluntat expressa d’August, 
en gratificació al suport incondicional que els Antistii Veteres havien prestat a 
la seva causa durant les guerres civils que esclataren a la mort de Cèsar53. 

Quant a la mansio Palfuriana, la seva onomàstica remet al llinatge dels 
Palfurii, de la qual es coneixen dos influents individus: Publi Palfuri, cònsol 
sufecte, junt a Sèneca, el 55-56 dC, i Marc Palfuri Sura, expulsat del Senat per 
Vespasià i condemnat a la pena capital en temps de Nerva. Aquest personatge, 
al seu torn, estaria emparentat amb el poderós Luci Licini Sura, tres vegades 
cònsol sota Nerva i Trajà, qui, alhora, era descendent d’aquell Licini 
Sura homenatjat a la inscripció de l’Arc de Berà54. La proximitat d’aquest 
construcció a l’hipotètic punt on es localitzava la mansio Palfuriana ha dut a 
conjecturar l’existència, pels voltants del monument, d’un fundus Palfurianus 
el qual, desaparegut Marc Palfuri, hauria heretat Luci Licini Sura55. Així 
mateix, s’ha volgut associar Marc Palfuri amb Luci Licini Secundus, llibert 
de Licini Sura, que regentava algunes propietats al modern terme municipal 
de Sant Andreu de Llavaneres56.  

Tornant al Luci Licini Sura rememorat a la dedicatòria de l’Arc de 
Berà, s’ha d’anotar, com a dada remarcable, que ha estat identificat amb el 
prefecte i duumvir mencionat a les monedes de Lepida Celsa, encunyades el 
39 aC57. Veiem, doncs, com la cronologia continua, tossudament, fornint 
registres que ens empenyen cap als primers compassos de la dècada dels anys 
30 aC. De tal forma, no resulta agosarat pensar que Licini Sura, després 
d’haver acomplert la seva tasca a Lepida Celsa, hagués adquirit terres a l’ager 
Tarraconensis aprofitant les oportunitats que oferia la recent cadastració. Per 

51. Roldán 1975: 213.
52. Pons 1985: 129-139. 
53. Plin., Nat. Hist., 31.6-7. 
54. RIT 930=CIL II2, 14.2332=CIL II 4282 (p. 973)=AE 1994, 1086=HEp 1996, 897. 
55. Alföldy 1975: 406-407
56. Rodà 1970: 167-183.
57. Dupré 1993:152-180 i 231-245. 
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la resta, la compareixença d’integrants de la gens Licinia al sector penedesenc 
podria estar darrera del desenvolupament vitivinícola de la comarca, on 
aquest tipus de producció agrícola es revela més prematura que en d’altres 
parts del territori tarragoní. No s’ha d’oblidar, en aquest sentit, que a la veïna 
Laietània, els Licinii tingueren un destacat paper en la comercialització dels 
vins locals58, per bé que, ara com ara, no disposem de proves suficients que 
allerin una connexió directa d’aquells amb els seus homòlegs tarragonins.  

No obstant, les transformacions obrades damunt el paisatge agrari, no es 
limitaren al Penedès, sinó que es feren extensives també a d’altres espais de 
l’hinterland tarragoní, més propers a la ciutat. En concret, es ressegueixen 
traces de renormatio a l’espai comprès entre el nord-est del Tarragonès i el 
sud-est del Baix Camp, on s’hi enllestí una retícula cadastral de nova planta, 
amb quadrícules de 15x20 actus que se sobreposà a la preexistent del període 
republicà, modelada en lots de 20x20 actus59. Es dóna la circumstància que en 
aquesta faixa se situa el solar de la figlina de la Canaleta, un implant productiu 
particular  sota diversos punts de vista. Per començar, estigué en funcionament 
durant un lapse de temps molt estret, comprès entre el II Triumvirat i 
els compassos inicials del Principat d’August, essent, per tant, una de les 
primeres terrisseries que entrà en servei al Camp de Tarragona després de la 
promoció colonial. Aquesta prematuritat es tradueix també en la morfologia 
del seu repertori, del que destaquen les àmfores vinàries Oberaden 74, que 
hi conegueren un volum d’elaboració significatiu, fet sense parangó en cap 
de les altres figlinae de l’ager Tarraconensis descobertes i estudiades fins avui. 
Alguns d’aquests contenidors estaven distingits amb el segell SEX·DOMITI, 
el qual representa una de les testimoniances més primerenques sobre la gens 
Domitia recuperades a Tàrraco i que, inevitablement, evoca, novament, la 
figura de Domici Calví. La citada estampeta compareix també a la terrisseria 
de l’Aumedina (Tivissa), acompanyada allí de la marca TIBISSI60, molt 
probablement la denominació del fundus. Estaríem, per tant, davant d’un 
ignot Sext Domici, posseïdor o gestor d’un gens menyspreable patrimoni, 
escampat entre els agri de Tàrraco i de Dertosa, al qual s’inscriuria el centre 
tivissenc. Servaria aquell personatge algun tipus de vincle amb Domici Calví? 
Es tractava, tal volta, d’un llibert seu? Certament, l’especificació dels dua 

58. Berni; Carreras; Olesti 2005: 172-175.
59. Palet 2003: 227; Arrayàs 2005: 215-229; Palet 2006: 221; Palet; Orengo 2010: 121-145. 
60. Revilla 1993: 157. 
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nomina, en descarta l’assimilació a un servus, estatus que, en canvi, podria 
haver revestit el PHILODAMVS documentat en d’altres segells, sempre 
sobre Oberaden 74, del taller de la Canaleta61. Tanmateix, i vist que tot sembla 
confirmar que la figlina de la Canaleta s’afaiçonà molt poc després d’haver-se 
finalitzat la renormatio damunt descrita, s’escau la següent qüestió: es valgué 
Domici Calví de la seva implicació en la sistematització de la centúria per 
procurar-se propietats a l’ager Tarraconensis i invertir en l’emergent sector 
vinícola, confiant, acte seguit, la gerència dels negocis a subordinats d’origen 
o condició servil? Deixem, si més no, plantejada tal eventualitat. 

4. L’estatut colonial de Tàrraco en perspectiva

Després de reportar els particulars que determinaren el naixement, és lícit 
demanar-se què fou allò que impulsà les autoritats romanes a instaurar la 
colonia de Tàrraco. D’entrada, si acceptem que la seva promoció anà aparellada 
un assentament de veterans, llavors es pot creure que tal decisió es prengué 
com a mesura de càstig a causa de l’eventual actitud filopompeiana de la ciutat 
durant la guerra civil. No fou, aquesta, una pràctica infreqüent, constatant-
se diverses comunitats hispanes que conegueren tal sort62. El paradigma el 
proporciona Empúries, on Cèsar instal·là una part dels seus soldats, llicenciats 
després del triomf sobre Pompeu63, resolució que, potser tingué a veure 
amb els estrets vincles que els emporitans servaven amb Massilia, població 
declaradament propompeiana. No és l’únic exemple. Idèntiques disposicions 
es posaren en pràctica en el tocant a les localitats de Corduba i Urso, a la 
Ulterior, i Carthago Nova, a la Citerior64. De totes maneres, no hi ha evidències 
certes sobre l’existència d’una facció favorable al bàndol pompeià entre els 
tarragonins. Per a provar la veracitat d’aquest supòsit, sovint s’ha exhibit la 
làpida RIT 165, una dedicatòria honorífica a Pompeu que s’erigia, segurament, 
al fòrum. Malgrat tot, la reutilització de la peça, a la part posterior de la qual 

61. Gebellí 1996: 69-96.
62. Ariño 1990: 128; Tsirkin 1988: 476; Richardson 1998: 111 i 113; Canto 1995: 277. 
63. Liv., Ab Urb. Cond., 24.9; García y Bellido 1959: 467-470; Sanmartí 1973: 11-24; 

Borao 1987: 277-326; Ripoll 1990: 201; Fabre; Mayer; Rodà 1991: 120 i 165. 
64. García y Bellido 1959: 465; Ripollès; Abascal 2000: 317 i 373;  Blázquez Cerrato1997: 

95; Herreras 2003: 189; Morillo; Martín 2005: 177-207. 
65. CIL I, 2964a=CIL II, 941=AE 1957, 309; Amela, 2002b: 145-151. 
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es gravà un altre epígraf (RIT 266), aquest cop ofert a Publi Muci Escèvola, 
lloctinent cesarià67, manifesta una clara voluntat d’ocultar qualsevol lligam, 
passat o present, amb l’antagonista de Cèsar. Per una altre costat, el dictador 
destaca la lleial col·laboració dels tarraconenses durant la batalla d’Ilerda, 
subministrant vitualles al seu exèrcit68. En definitiva, si bé no és de descartar 
la presència d’un grup simpatitzant amb la causa de Pompeu, en general 
aquesta no degué ésser la tònica dominant entre la població de Tàrraco. Per 
tant, a priori, res conduiria a sostenir que la fundació de la colònia revestí un 
caire punitiu. En conseqüència, s’ha d’interpretar com un premi? Dió Cassi, 
en un controvertit passatge, explica que moltes de les promocions colonials 
esdevingudes al terme de la guerra civil, foren decretades per Cèsar en 
compensació pel serveis prestats69. Tanmateix, això sembla encaixar malament 
amb l’execució d’una deductio, praxis de connotacions més aviat pejoratives. 
L’aparent contradicció només es resol si neguem de pla l’axioma inicial i 
enfoquem la problemàtica des d’una altra òptica, arraconant els judicis de 
valor entorn al significat del títol colonial, i considerant aquest succés com 
a part integrant d’un vast projecte de reorganització administrativa de la 
Citerior, en particular, i de l’Estat romà, en general.

No és aquest el lloc per entretenir-nos a desglossar la concepció estatal 
de Cèsar; sí, però, que ens serà útil retenir que, sigui quin sigui el significat 
que hom vulgui atribuir-li a l’obra cesariana,  d’ella en resultaren importants 
reformes, a tots els nivells i a àmplia escala, en l’organigrama provincial 
peninsular. Aquest, doncs, és el context dins el qual cal inserir l’atorgament a 
Tàrraco de l’estatut colonial, un rang que, confirmada en el seu rol de capital 
de la Citerior, li era el més escaient. Així, lluny de judicar-la en termes de 
punició o gratificació, la creació de la colònia fou una conseqüència lògica de 
l’aplicació d’un magne programa polític de refundació republicana70. 

Plausiblement, però, la tasca endegada per Cèsar, almenys en el 
concernent als assumptes hispànics, romangué en bona mesura inacabada 
quan li sobrevingué la mort. Les contingències derivades de la guerra civil, 
així com el seu inesperat assassinat, ho impediren. Malgrat això, les línies 

66. CIL I, 2964b=CIL II, 988=AE 1957, 310. 
67. D’ors 1972: 63-64; Mayer 1995: 99. 
68. Caes., Bell. Civ.,1. 60.
69. Dio Cass., Hist. Rom., 43.39.5. 
70.  Montenegro 1950: 62 i 75; Espinosa, 2004: 140. 
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mestres del seu pla foren respectades i finalitzades pels governs successius, 
bé durant el període triumviral, bé sota del Principat d’August. En aquest 
sentit, resulta simptomàtic que l’any 44 aC, just després de la desaparició 
de Cèsar, es promulguessin les lleis Antonia de actis Caesaris confirmanda i 
Antonia de colonis deducendis, les quals regularitzaven les deductiones cesarianes 
i impulsaven la finalització dels projectes del dictador71. Dins d’aquest marc 
legal, clarament continuista, hem de situar-hi les fundacions d’Empúries, Urso 
i Cartago Nova, totes elles participades per magistrats que obraven en nom 
dels triumvirs, Asini Pol·lió, per a Urso i  Gneu Estatili Libi a Carthago Nova72, 
i, ben significativament, Domici Calví, en el cas d’Empúries73. Tanmateix, la 
llista d’actuacions inconcluses devia ser força llarga, segons es desprèn del 
testimoni d’Appià74, que parla de grans contingents de colons esperant a Itàlia 
per partir cap al seus destins colonials. Molts d’ells provenien de les files dels 
exèrcits que havien participat en la contesa entre cesarians i pompeians, als 
quals s’hi van afegir un nombre considerable de combatents desmobilitzats 
pertanyents a les tropes d’Octavi i Marc Antoni. L’assentament d’un grup 
humà tan nombrós no devia resultar una feina fàcil, més si tenim en compte 
que, abans de la definitiva instal·lació havien d’escometre’s importants 
tasques d’agrimensura que es podien veure dificultades  pels possibles litigis 
sorgits amb els antics propietaris, problema, en aparença, menor però que 
ja va frenar els primers repartiments de terres previstos per Cèsar75. En 
conseqüència, donada la seva magnitud, l’empresa s’allargà, entorpida també 
per la inestabilitat política i el clima bèl·lic imperant.

Aquest, doncs, és el quadre contextual en què s’insereix la promoció 
colonial de Tàrraco. Contemplar el fet dins d’aquesta en perspectiva, ajuda 
a comprendre’n la dinàmica històrica, a revelar-ne els protagonistes i a 
redimensionar-lo més enllà del pur localisme.   

71. Roddaz 1996:15-16. 
72. García y Bellido 1959: 470; Blázquez 1962: 97; Marín 1988: 204.
73. Pena 1988: 11-45; Almagro 1952: 92-93; Sanmartí 1975: 693.
74. Bell Civ., 2.120.
75. Suet., Caes., 38 
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5. Conclusions

No és el primer cop que la recerca historiogràfica ha mirat de fixar la data 
de l’atorgament del rang colonial a Tàrraco i d’identificar-ne l’artífex. Fins 
ara, la proposta més solvent era aquella que n’ubicava la instauració el 45 
aC, coincidint amb l’estada de Cèsar a la ciutat, que convertia en executor 
del projecte el Publi Muci Escèvola esmentat a la inscripció opistogràfica 
RIT 1/RIT 276. Tanmateix, segons el meu parer, aquesta opinió no es pot 
sostenir. Deixant de costat els problemes que duu aparellats la identificació 
del citat Escèvola, tema no menor, l’ús de documentació alternativa forneix 
uns elements de judici que resulten incompatibles amb tal interpretació. 
D’entrada, perquè topa amb un escull cronològic. Si s’accepta que elements 
de la legio Martia, foren establerts a Tàrraco en virtut d’una deductio derivada 
de la concessió de l’estatut colonial, aleshores, la fita del 45 aC s’afigura del 
tot incoherent. Ja hem vist com aquella unitat estigué en servei fins el 42 aC, 
circumstància per la qual es fa difícil creure que cap dels seus components 
fos assentat a la civitas Tarraconensis amb anterioritat al susdit any. Al meu 
entendre, doncs, el terminus post quem que marca la desfeta patida per la 
Martia a l’Adriàtic i la seva posterior dissolució, es torna inapel·lable.

D’altra banda hi ha tot l’aspecte relacionat amb la figura de Domici Calví i 
la seva activitat a l’urbs tarragonina. És veritat, i cal reconèixer-ho, que la font 
en què substancialment es fonamenta la hipòtesi que aquí consigno, l’epígraf 
RIT 362, té una fiabilitat discutible. Això, en gran part ve causat pel fragmentari 
estat de la peça, que no en permet una lectura solvent, si bé fins ara no se n’ha 
aportat una lectura diversa de la donada per Alföldy. De totes maneres, fins i 
tot en el cas que se se’n decidís anul·lar el valor probatori, la conjectura que he 
desenvolupat en aquestes línies continuaria essent perfectament plausible. Els 
indicis així ho manifesten. Després del 42 aC, any de la destrucció de la Martia, 
però també, any en què Octavià es feu amb el control de la Citerior, després 
de desposseir-ne Lèpid, no es retroba, en el panorama d’aquesta província, 
cap altre personatge tan influent com Calví. El seu ascendent, no tan sols es 
basava en la dignitat proconsular que li fou conferida, sinó també en el fet que 
es tractà de l’únic promagistrat romà que, a la demarcació, afrontà i derrotà 
un enemic exterior, els cerretans, al llarg del període triumviral. D’aquí, la 

76. Cfr. notes 65 i 66. 
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cognominació de Victrix que concedí a Osca i d’aquí, presumiblement, el 
Triumphalis, terme equivalent, de la nomenclatura de Tàrraco. Però, més 
enllà d’aquesta consideració, resulta força reveladora la seva participació en la 
deductio d’Empúries, una de les poques localitats de la Citerior on s’ha atestat 
aquest tipus d’actuació, la qual, a més, s’emplaça relativament a prop de la 
capital tarragonina. Per últim, no s’ha d’oblidar el seu paper com a comandant 
de l’expedició que fou derrotada en aigües adriàtiques i en la qual hi figurava 
la legio Martia. Tot plegat, proves circumstancials, es podria argüir. Però el 
cas és que Domici Calví estigué en lloc adequat i disposà dels mitjans, legals 
i materials, suficients per haver culminat allò que Cèsar hauria concebut: la 
transformació de Tàrraco en colonia.

Com a darrera reflexió, cal apuntar que la promoció de la ciutat tarragonina, 
no respongué a una iniciativa producte d’una puntual conjuntura històrica. 
D’aquesta manera, els debats entorn a si el nou estatut li vingué instituït 
en qualitat de premi o de punició, semblen estèrils. Només contemplat i 
analitzat dins d’una política estructural global, ço és, dins del procés de 
transformació integral de la República romana, agafa l’esdeveniment tota la 
seva  rellevància i significació històrica.  
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