
8.   BARCINO

1. Fundació

Existeix  una  llegenda  que  atribueix  la  fundació  de
Barcelona a la  figura mítica  d’Hèrcules.  El  cert  és
que es va fundar com una colònia romana per part
de l’emperador August, al voltant de l’any 15 aC. El
seu nom oficial era  Colonia Iulia Augusta Paterna
Fauentia Barcino.

La ciutat es va alçar damunt un petit turó anomenat en l’edat mitjana mont Tàber (15 m. sobre el
nivell del mar), enmig del fèrtil pla situat entre el Llobregat i el Besòs i entre la serra de Collserola i
el mar. El territori (ager) es va dedicar sobretot a l’agricultura i a la producció de vi i cereals. 

L’extensió  de  la  colònia,  delimitada  per  unes
muralles amb torres i quatre portes, no superava
les  deu  hectàrees.  S’hi  va  respectar  l’estructura
habitual de les fundacions romanes: el seu recinte
era rectangular, tot i que amb els angles retallats
per  adaptar-se al  relleu del  turó.  Els  dos carrers
principals partien de les quatre portes i formaven
una creu: el  Decumanus Maximus s’estenia sobre
l’eix muntanya-mar, mentre que el Cardo Maximus
seguia  l’eix  perpendicular  al  primer  (Besòs-
Llobregat).  Tant  els  carrers  principals  com  els
secundaris  (decumani i  cardines  minores)  eren
originàriament amples, de terra batuda i amb clavegueres. 

2. La ciutat

La població era reduïda dins de les muralles; fora del  pomerium sí que hi vivia gent. Aquest fet,
unit a la gran extensió i a la magnificència del seu espai públic (fòrum i temple), és degut a que
Barcino, des de bon principi va ser concebuda com un centre administratiu i religiós d’una àrea
més àmplia, que abraçaria altres nuclis urbans preexistents i vil·les de la Laietània. 

S’han trobat restes de diversos habitatges del tipus domus, algunes molt grans (ocupen tota una
illa,  amb peristil,  com les  de Pompeia):  la  del  carrer  de  Sant  Iu,  amb el  seu  gran  jardí,  era
segurament una seu col.legial;  la del carrer d'Avinyó, de dos pisos, té un triclini de 37 metres
quadrats, amb dos espais i un enorme programa decoratiu, del qual hem pogut recuperar 330
metres de pintures. Tenim, procedents d'altres espais, bells mosaics com els de les tres Gràcies i
la cursa de circ. 

Les termes públiques van ser donades a la ciutat per la família Minici Natal el 125 dC. Aquesta
família, pròxima a l’emperador, va ser una de les més notables de la Barcelona romana. Fins i tot
consta que Luci Minici Natal va participar amb una quadriga en els Jocs Olímpics del 129 d. C. 

El  fòrum de  Bàrcino  es  trobava  en  la  confluència  del  Decumanus  Maximus amb  el  Cardo
Maximus i abraçava un ampli espai (cap a una hectàrea), amb dues
terrasses esglaonades: a la terrassa superior, corresponent al Mons
Tàber, hi havia el temple d'August; a la inferior, altres edificis públics,
com ara la cúria, que creiem que devia trobar-se a la domus de Sant
Honorat (que constava d'un aula i un pati/atri, on hem localitzat un ara
i  el  fragment  de  l'estàtua  d'un  togat,  com a  la  cúria  de  Carthago
Nova). Del porticat del fòrum no en queda res, ja que al segle V i VI
es construïa deconstruint: al fonaments de l'església paleo-cristiana,
hi trobem moltes de les columnes.
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Al  fòrum s’hi  alçava un gran  temple,  construït  a
l’últim quart del segle I aC i probablement dedicat
al  culte imperial.  Avui  se’n  conserven  quatre
columnes i una part del podium de l’angle est.  

Prop de la plaça de la Catedral, trobem les restes
d'un aqüeducte.

La  muralla fundacional,  merament  de prestigi,  que devia  tenir  torres només al  voltant  de les
portes, trífores, va ser reforçada a finals del segle III, un moment d’esplendor econòmic per a la
ciutat, però d’inestabilitat política i militar per a l’Imperi. Va mantenir gairebé el mateix perímetre de
la primera muralla,  però se n’augmentà l’alçada (que arriba als 9 metres) i  s’hi  afegí  un gran
nombre de torres de vigilància fins arribar a les 78. Actualment en nombrosos punts del casc antic
es poden veure trams més o menys extensos de la muralla romana, sovint dissimulada per palaus
medievals i altres construccions que van reaprofitar les seves estructures. 

En el subsòl del Museu d'Història de la Ciutat,
podem  visitar  les  restes  d'una  fullonica i
tinctoria del  segle  II;  les  d'una  factoria  de
gàrum i salaó del III (segurament hi havia més
factories de peix a la zona de la platja) i una
cella vinaria de la segona meitat del III i inicis
del IV. 

Fora  del  pomerium,  al  suburbium,  que
disposava de clavegueram i conducció d'aigua,

trobem domus a tocar de la muralla, tallers (ceràmica, metal.lúrgia) i un ric món funerari.

Hem trobat dues necròpolis: una a la plaça Vil.la de Madrid, museïtzada esplèndidament
amb elements de diverses procedències; l'altra a les Drassanes, al costat d'una via marina, alt-
imperial  (segles  I-III),  on  s'han  trobat  20  incineracions  i  8  inhumacions.  Com  a  restes  molt
destacables, cal citar cinc urnes funeràries de vidre senceres, les primeres trobades a Bàrcino, i
dos llits funeraris d'os del segle I. 

Sota el domini dels visigots, Barcinona passà a ser seu règia. 

 

Elaborat a partir d'apunts cedits per Manel Noguerol (gratias maximas ei agimus!) i informació recollida en la
conferència «Bàrcino, una colònia romana de fundació augustual», a càrrec de Julia Beltrán de Heredia,

conservadora en cap del Museu d'Història de Barcelona.

Planta del temple amb indicació de 
les quatre columnes conservades
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