
5.   LA HISPÀNIA ROMANA: CIUTATS, VIES I
MONUMENTS MÉS REPRESENTATIUS

1. Ciutats

Les ciutats més importants de la Hispània romana eren les següents:

 A Catalunya:

 Tarraco (Tarragona)
 Barcino (Barcelona)
 Emporiae 
 Ilerda (Lleida)

 A la resta d’Espanya:

 Emerita Augusta (Mérida)
 Itàlica  (terme  municipal  de

Santiponce,  prop  de  Sevilla  -la
Hispalis romana)

 Cartagena (Carthago Nova)
 Segòbriga  (terme  municipal  de

Saelices, prov. de Conca)
 Clúnia (Colonia Clunia Sulpicia,

prov. de Burgos)) 
 Sagunt  (nucli  antic  del  Port  de

Sagunt, prov. València)
 Lleó (Legio VI Victrix / VII Gemina)
 Astorga (Asturica Augusta)
 Lugo (Lucus Augusti)
 Segòvia (Segovia)
 Caesar Augusta (Saragossa)

2. Vies de comunicació

Com es pot observar en el mapa, les principals vies de comunicació a la Hispània romana eren
quatre:

 Via Agusta
 Via de la Plata
 Via del Nord
 Via de l’Atlàntic

Per la seva situació estratègica i el volum comercial que suportaven, les més importants van ser la
Via Augusta i la Via de la Plata.

La Via Augusta, també coneguda originalment com a Via Hercúlea, era la via romana més llarga
de la península Ibèrica. Amb els seus gairebé 1.500 km unia els Pirineus amb Cadis, és a dir, tota
la vessant mediterrània de la Hispània romana. Connectava ciutats tan importants com Empúries,
Barcino,  Tarraco o Sagunt. L’emperador August (27 aC-14 dC) va ordenar la seva rehabilitació
durant el seu govern, moment a partir del qual la via va adoptar el nom d’aquest emperador. Des
d’aleshores es va convertir en la via més important de comunicació i comerç entre les ciutats, les
províncies i els ports del Mediterrani, i en la més important de tota Hispània. Bona part del traçat
de la Via Augusta el segueix actualment l’autopista AP-7 o autopista del Meditarrani.

La  Via  de  la  Plata era  una  antiga  via  comercial  que  travessava  Hispània  de  nord  a  sud,
concretament des d’Astorga fins a Itàlica, passant per Emerita Augusta (actual Mérida), la capital
de la  Lusitània.  Aquesta via va vertebrar  les relacions  comercials  que es feien a l’oest  de la



península Ibèrica. Malgrat el seu nom, mai va ser utilitzada per comerciar amb la plata. Després
d’haver rebut diversos noms al llarg de la història, el nom actual prové de l’àrab ‘balata’, que vol dir
‘enllosat’. El recorregut d’aquesta via és seguit actualment per la carretera nacional 630, principal
eix de comunicació de l’oest peninsular.

3. Monuments més representatius

A les diferents ciutats de la Hispània romana s’han conservat una gran diversitat de monuments
d’època romana. Els més representatius, tant per la seva qualitat en alguns casos com pel seu
bon  estat  de  conservació  en d’altres,  són els  següents  (no  apareixen els  d’Emerita  Augusta,
Empúries, Barcino, Tarraco i Ilerda perquè s’estudiaran en el tema corresponent a cada ciutat):

 Monuments d’àmbit urbà:

 Muralles. Destaquen les de:

 Lleó
 Astorga
 Lugo

 Teatres. Trobem exemples a:

 Cartagena
 Segòbriga
 Clúnia
 Sagunt

 Amfiteatres. A part del de Tarraco, trobem a:

 Itàlica
 Segòbriga

 Termes. Hi ha bons exemples a Catalunya:

 Caldes de Montbui (Aquae Calidae)
 Caldes de Malavella (Aquae Voconis)
 Sant Boi de Llobregat
 Segòbriga

 Temples. Destaquen els de:

 Èvora (Liberalitas Iulia, al sud de Portugal)
 Vic (Ausa)

 Monuments d’àmbit extraurbà:

 Aqüeductes: aqüeducte de Segòvia.

 Ponts: pont d’Alcàntara, a Cáceres.

 Port fluvial: Saragossa.

 Torre o far: Torre d’Hèrcules, situada a A Coruña. 

 Mines: Las Médulas, situades a la província de Lleó.

 Vies: Via Augusta i Via de la Plata.

Elaborat a partir d'apunts cedits per Manel Noguerol, cui maximas gratias agimus
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