
1. URBANISME, AQÜEDUCTES I VIES

1. Urbanisme

La majoria de ciutats que els romans construïen al llarg del territori de l’Imperi eren noves
fundacions.  Aquest  fet  els  permetia edificar  ciutats de nova planta (ex novo),  és a dir,  ciutats
fundades  i  construïdes  allà  on  abans  no  hi  havia  cap  edificació.  Els  urbanistes,  per  tant,
planificaven la seva construcció des de l’inici.  Aquests decidien on s’havia d’establir  una nova
ciutat i projectaven un plànol general que indicava els espais destinats a les diverses necessitats:
habitatges, botigues, temples, places, carrers, clavegueres, etc.

L’urbanisme romà seguia un model determinat. Aquest model, igual que en molts altres
aspectes de la cultura romana, deu les seves característiques més importants a la influència de
les civilitzacions etrusca i grega:

 L’existència dels dos carrers principals en creu orientats en direcció est-oest (Decumanus
Maximus) i nord-sud (Cardo Maximus) té un origen etrusc. També eren una herència etrusca

els rituals religiosos que s’havien de celebrar
abans de construir una ciutat. En primer lloc
es prenien els  auguris (consultar la voluntat
dels  déus)  per  saber  si  els  déus  eren
favorables  a  la  fundació  de  la  ciutat
(inauguratio).  Més tard  un sacerdot  traçava
un  solc  amb  una  arada  marcant  els  límits
previstos  per  a  la  nova  ciutat  excepte  les
futures  portes  (limitatio).  Aquest  solc
assenyalava  el  pomerium (el  perímetre
protegit  pels  déus,  sobre  el  que  es
construirien  les  muralles).  Finalment,  tenia
lloc la  consecratio, cerimònia en què s'oferia
un sacrifici.

 La  quadrícula  que  resultava  de  la
intersecció  dels  cardines (carrers  paral·lels  al
Cardo  Maximus)  i  dels  decumani (paral·lels  al

Decumanus Maximus), deriva del traçat ortogonal de les colònies gregues del sud d’Itàlia. Tot i
que ja existia des d’antic, el teòric que sistematitzà aquesta projecció urbanística va ser Hipòdam
de Milet. Per això, la planta ortogonal rep el nom de “planta hipodàmica”. 

Aquest  traçat  és  força  coincident
amb l’estructura dels campaments militars,
els quals van ser l’origen de moltes ciutats
romanes, com ara la d’Empúries o Lleó.
Ara bé, en la realitat, sovint el recinte no
forma  un  quadrat  perfecte,  sinó  que
s’adapta a les condicions del terreny, de la
mateixa manera que la distribució interna i
les  edificacions  s’adapten  als  accidents
topogràfics  (desnivells,  rius)  o  a
peculiaritats locals.  Les variacions podien
ser  petites,  com  les  que  va  patir  el
perímetre  de  Bàrcino,  amb  els  angles
retallats,  o molt  més importants, com les
de Tàrraco, construïda en el vessant d’un
turó,  que  s’esglaonava  en  una  sèrie  de
grans  terrasses  i  s’apartava  en  gran
mesura de l’esquema ideal. 



La planta d’una ciutat es completava amb el  fòrum, una
gran  plaça  porticada,  situada  normalment  a  l’encreuament  del
Cardo Maximus i del Decumanus Maximus. En aquest espai cívic,
on se celebrava el mercat i els principals esdeveniments públics,
hi  havia les principals botigues i  edificis com ara el  temple,  la
cúria, construcció rectangular amb grades a banda i banda, on es
reunia el Senat o, en el cas de les colònies, el seu equivalent,
l'ordo decurionum; la  basílica, edifici allargat dividit en naus per
mitjà de fileres de columnes, amb un absis circular en l'extrem
oposat a l'entrada-, destinat a llotja (compra-venda a l'engròs) i a
tribunal de justícia. A l'interior de la plaça, s'hi situaven columnes i
estàtues  honorífiques  i  tribunes  per  als
oradors.  Prop  del  fòrum  solia  haver-hi  la
forica o latrina pública.

Els traçats rectilinis dels carrers principals servien als agrimensores
de línies de referència, més enllà de les muralles, per a la divisió racional en
parcel.les del territorium (centuriatio); divisió que es reflectia en una placa
de bronze, una còpia de la qual era enviada a Roma. 

Els carrers tenien, majoritàriament, calçada empedrada i voreres bastant altes. De tant en
tant la calçada era travessada per unes fileres de blocs de pedra a la mateixa alçada que les
voreres per  impedir  que els  vehicles agafessin massa velocitat  i  alhora per permetre que els
vianants passessin sense problemes si l’aigua de la pluja inundava el carrer. De tota manera això
no passava molt  sovint perquè solia haver-hi  clavegueres,  distribuïdes per la ciutat seguint el
traçat de la majoria de carrers. Aquestes canalitzacions, cobertes amb llosses planes o amb un arc
de mig punt, recollien les aigües residuals dels carrers, a través de forats fets als costats de les
calçades,  o  dels  edificis  i  cases,  per  mitjà  de  canonades  de  ceràmica  o  de  plom,  i  les
desguassaven en els rius o camps propers. Algunes de les clavegueres construïdes pels romans
encara resten en servei en ciutats com ara Tarragona o a Roma.

2. Aqüeductes

La necessitat d’aigua a les ciutats romanes era molt  important.  Les cases romanes no
tenien aigua corrent,  excepte algunes  domus,  però cada illa de cases (insula)  solia disposar
d’una font pública. A més, qualsevol ciutat romana disposava de termes i bugaderies (fullonicae) i
calia,  també,  regar  els  jardins  públics  i  privats.  Per  tant,  una  ciutat  romana  necessitava  un
subministrament d’aigua molt abundant, regular i segur, que no garantien els sistemes tradicionals
(pous, cisternes i fonts naturals).

Els romans van aconseguir desviar l’aigua dels rius o de les fonts de les muntanyes a una
canalització consistent en una galeria coberta amb el fons impermeabilitzat per un arrebossat de
morter.  L’aqüeducte baixava en pendent  suau i  progressiu, tot  superant  els obstacles naturals
(muntanyes  o  valls)  amb perforacions  a  la  roca  o  amb grans  construccions  en  fileres  d’arcs
sobreposades.  Aquesta  última  és  la  imatge  més  difosa  per  l’espectacularitat  de  restes  com
l’aqüeducte de les Ferreres, a Tarragona, anomenat el Pont del Diable, o el de Segovia.

En arribar a la ciutat anava a parar a una torre d’aigua (castellum aquae), on l’aigua es filtrava
d’impureses i des d’on es distribuïa en tres receptacles: un per a les fonts públiques, un altre per a
les termes i un tercer per a les cases privades. 

A. Font o riu     B. Tubs per examinar o netejar l’aigua     C. Cambra de decantació     E. Dipòsit d’aigua



3. Vies

A mesura  que  Roma  anava  conquerint  nous
territoris, els seus enginyers i  soldats construïen una
xarxa viària que va acabar unint totes les províncies de
l’Imperi. L’objectiu primer va ser facilitar el trasllat de
tropes  en  cas  de  guerres  o  sublevacions.  Més
endavant,  un  cop  sotmès  el  territori,  les  vies  van
adquirir més un valor comercial i administratiu que no
militar. Al nostre país la calçada principal va ser la via
Herculea, anomenada més tard via Augusta, paral·lela
a la costa mediterrània. Aquesta va ser la primera que
es va construir a la península Ibèrica, per comunicar
Gades (Cadis), la ciutat aleshores més important, amb
l’entrada a través dels Pirineus. Actualment,  aquesta
via  correspondria  aproximadament  al  traçat  de
l’autopista AP-7.

Les  vies  principals  es  feien  amb  una
estructura molt sòlida. Es començava marcant-ne els
marges  amb  dues  fileres  de  pedres  verticals  (5),
després buidaven la terra d’entremig i ho tornaven a
omplir  de  diverses capes de pedres  (1),  grava (2),
pedres triturades (3) i finalment ho recobrien amb una
superfície  de lloses o còdols  lleugerament convexa
(4) per evitar-hi els bassals. L’amplada podia ser molt
variada: dels 2’40 m. als 12 m. El traçat de les vies
era  projectat  perquè  s’adeqüés  al  terreny  i  per
aconseguir l’itinerari més curt. Per això seguien una
línia recta sempre que es podia, utilitzant  ponts per
travessar barrancs o rius i  estructures de fusta per
salvar aiguamolls.  

Al  costat  de les  vies  es  situava cada mil  passos (1.481’5  m.)  un
mil·liari  (foto de l’esquerra),  una pedra cilíndrica que indicava la distància
d’aquell punt respecte al principi o/i al final de la via i el nom de l’autoritat que
l’hagués construïda o restaurada. El punt de partida de les calçades imperials
era un mil·liari cobert d’or aixecat al fòrum de Roma. Al llarg de les vies que
sortien de les poblacions es posaven les tombes, ja que era prohibit enterrar
els morts dins els nuclis habitats.

Les  vies  no  eren  gaire
segures,  sinó que els  viatgers eren
sovint  assaltats  per  bandits  i,  per
tant, els caminants o els que anaven
amb carro s’ajuntaven en grups, de
vegades  amb  escorta  armada.  A
causa  dels  perills  i  de  la  poca
capacitat de càrrega i la lentitud dels

vehicles terrestres (60 km/dia) els viatges i el comerç a
llarga distància es feia sempre que era possible per mar o
per riu.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Kilometerstein_replik_via_claudia_augusta_bei_unterdiessen.jpg


S’han  conservat  molts  trams  de  vies  fins  a  l’actualitat.  L’encert  en  la  trajecte  de  les
calçades romanes  està  confirmat  pel  fet  que  moltes  vies  de comunicació  actuals  (carreteres,
ferrocarrils, autopistes) coincideixen amb el seu traçat original.

En el següent text, trobem citats pobles i ciutats de la Hispània Citerior
Valentia colonia III milia passuum a mari remota, flumen Turium, et tantundem a mari Saguntum civium
Romanorumoppidum fide nobile, flumen Udiva. Regio Ilergaonum, Hiberus amnis, navigabili  commercio
dives, ortus in Cantabris haut procul oppido Iuliobrica, per CCCCL milia passuum fluens, navium per CCLX
milia passuum a Vareia oppido capax, quem propter universam Hispaniam Graeci appellaverunt Hiberiam.
Regio Cessetania, colonia Tarraco, Scipionum opus, sicut Carthago Poenorum. Regio Ilergetum, oppidum
Subur, flumen Rubricatum, a quo Laietani et Indigetes sunt.
Post   eos   quo   dicetur   ordine   intus   recedentes   radice   Pyrenaei   Ausetani,   Iacetani   perque   Pyrenaeum
Ceretani, dein Vascones. In ora autem colonia Barcino cognomine Faventia, oppida civium Romanorum
Baetulo,   Iluro,   flumen Arnum, Blandae,  Emporiae,  geminum hoc veterum  incolarum et  Graecorum, qui
Phocaeensium fuerunt suboles, flumen Ticer.

PLINI el Vell, Història natural, 3, 2021

Llegeix aquesta inscripció del Museu Arqueològic de Barcelona, i extreu-ne tota la informació
que puguis: 
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OPTATA

FRATRI·OPTIMO

A qui està dedicada? ___________ Herenni ___________ 
Quina filiació tenia?
Càrrecs públics?
Qui la dedica?
Relació entre ambdós personatges:
En quina part de la ciutat es degué col·locar?                             
Justifica la teva resposta anterior:

Adaptat i ampliat a partir d'apunts cedits per Manel Noguerol, cui maximas gratias agimus.
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