
9.   ILERDA

Almenys  des  d'època  romana
l'emplaçament  estratègic  i  les
possibilitats  defensives  de  l'actual
Lleida  la  va  fer  propícia  a  ser  la
capital d'un ampli territori: situada en
un encreuament de camins, amb el riu
Segre  com  una  important  via  de
comunicació, des del Turó de la Seu
Vella  es  domina  tota  la  plana  del
Segrià. Malgrat això queda obscur el
paper que tenia en el món ibèric, quan
una extensa àrea de les valls del Segre
i del Cinca estava habitada pel poble
dels  ilergets  [vegeu el text dedicat a
Indíbil  i  Mandoni  que  trobareu  al
final d'aquests apunts].

  Les restes més antigues de construccions romanes són datades a finals del S. II a.C., però la
fundació de la ciutat probablement s'ha de situar a l'inici del segle I a.C. A l'època  d'August va
obtenir el títol de municipium i, va ser monumentalitzada. 

     Ilerda, que pertanyia al districte judicial (conuentum) de Cesaraugusta, l'actual Saragossa, era
una ciutat de pas entre la costa i l'interior de la península. 

Ilerda fou un dels escenaris més destacats de les lluites de la guerra civil entre les tropes dels
partidaris de Pompeu i les de Cèsar [vegeu el text «Cèsar contra Pompeu» que trobareu al final
d'aquests  apunts]:  allà  s'hi  produí  la  coneguda com a «Batalla d'Ilerda» (49 aC),  descrita  pel
mateix Gai Juli Cèsar en el De bello ciuili. En la literatura, el nom d'Ilerda és citat pel poema èpic la
Farsàlia, de Lucà. Per les penalitats que els romans hi van passar a causa de la inclemència de
l'hivern en la guerra civil, es diu que quan a una persona se li desitjava que passés per una mala
experiència li etzibava l'expressió Ilerdam uideas.

No obstant  això,  fins a les  excavacions arqueològiques de les últimes dècades,  la ciutat
romana, soterrada sota les construccions posteriors,  no ha començat a sortir  a  la  llum. De tota
manera les estructures descobertes fins ara a diferents punts de la ciutat encara no permeten arribara
unes conclusions segures sobre el traçat urbà. La posició privilegiada de Lleida i la identificació
amb el topònim llatí d'Ilerda han dut persistentment els historiadors a situar la  Iltirta  [vegeu text
sobre Indíbil i  Mandoni al final d'aquests apunts] que apareix com a capital dels ilergets en les
monedes ibèriques en el turó de la Seu Vella. Tanmateix, constatada la manca d'estructures ibèriques
al llarg de totes les recerques arqueològiques al turó de la Seu, s'ha de posar en dubte aquesta
identificació, i cal pensar, al contrari, que Ilerda va ser una fundació romana ex nouo.  
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Plànol de la Lleida romana, extret de X. Payà - I.Gil - A, Loriente - M. Molist - M. Morán (2003): "Darreres aportacions
arqueològiques  a  la  ciutat  romana  d'Ilerda",  Jornades  d'Arqueologia  i  Paleontologia.  Servei  d'Arqueologia  de  la
Generalitat  (Lleida  2000).  D=decumanus  maximus,  K=cardo  maximus (tots  dos  hipotètics),  8=possible  fòrum,
83=termes públiques. 

La muralla abastaria tot el Turó de la Seu Vella i la part baixa fins a l'antic curs dels rius
Segre i Noguerola, amb una extensió total de 23 hectàrees. La difícil topografia del nucli urbà, amb
una  part  alta  escarpada  -molt  poc  coneguda-  i  una  part  baixa  enclavada  en  el  marge  entre  el
promontori i els dos rius, va condicionar en gran mesura la seva estructura, allunyada per força dels
cànons de les fundacions romanes. 

El sector més dinàmic de la ciutat correspondria a l'extrem est de la ciutat, on s'eixamplava
el terreny pla. Allà era on hi devia haver la cruïlla del Cardo Maximus i del Decumanus Maximus,
en la qual s'alçaven unes grans termes públiques bastides al  segle II d.C.,  l'edifici  més notable
descobert fins a aquest moment i que, tal vegada, va mantenir la seva funció, d'una manera o altra,
fins a la Lleida musulmana. Tot i això el fòrum estaria situat, segons les hipòtesis formulades fins
ara, cap a l'altre extrem de la ciutat, a prop del pont antic (potser a l'actual plaça de Sant Joan).
Altres restes corresponen parcialment a algunes domus i a un possible tram del  Cardo Maximus i
d'algun altre  carrer,  mentre  que d'altres estructures excavades no se n'ha pogut determinar  amb
certesa la naturalesa.

Durant el segle III d.C. Ilerda degué patir una forta crisi, atès que, segons demostra l'arqueologia, 
s'abandonaren molts edificis. El 449 els sueus i bagaudes van atacar la ciutat, que, tanmateix, es va 
refer. 
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El Turó de la Seu Vella i el Segre van ser els factors principals en la configuració de la ciutat 
romana de Lleida (S.G.)

Fragments de les muralles romanes al Turó de la Seu Vella (S.G.).

Restes d'uns banys privats excavats en una recent intervenció arqueològica a l'Arc del Pont (S.G.). 
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Cèsar contra Pompeu

El primer triumvirat, format per Cèsar, Pompeu i Cras, no va superar els cops que suposaren
la mort de Júlia (filla de Cèsar i esposa de Pompeu) i la de Cras, el qual va morir en una campanya
militar contra els parts a la frontera oriental (53 a.C.). Alhora la vida política a Roma es degradava
amb un augment de la violència -assassinat de Clodi- que va dur a nomenar Pompeu cònsol únic (52
a.C.). 

L'any 49 a.C.,  després  de  conquerir  la  Gàl·lia,  Cèsar  pretén  tornar  a  presentar-se  a  les
eleccions a cònsol, però el senat rebutja la seva candidatura. Quan Cèsar travessa el riu Rubicó
entrant a Itàlia amb les seves legions sense autorització del senat, s'inicia una altra guerra civil, en la
qual Pompeu comanda en contra seu l'exèrcit del senat. Pompeu empeny els senadors a evacuar
Roma i iniciar una retirada estratègica cap a Grècia. Enfortit a Roma, Cèsar combat els partidaris de
Pompeu a Hispània -batalla d'Ilerda- i després s'enfronta amb Pompeu a la batalla de Farsàlia (48
a.C.). Pompeu, derrotat, fuig a Egipte, on Cèsar el segueix. Però no arriba a temps a agafar Pompeu:
és assassinat pels consellers del jove rei d'Egipte Ptolemeu XIII, a qui disputa el poder la seva
atractiva germana Cleòpatra VII. Cèsar intervé amb el seu exèrcit en la disputa per posar en el tron
d'aquest regne Cleòpatra, amb qui t é una relació amorosa. Els darrers pompeians seran vençuts a
Àfrica (47 a.C.) i a Hispània (Munda, 45 a.C).

Indíbil i Mandoni

  En començar la segona guerra púnica, els cabdills ilergets  Indíbil i
Mandoni eren aliats d'Anníbal, que va reclutar guerrers ilergets per a la
seva expedició contra Roma. Però després els dos caps van establir un
pacte amb Publi Corneli Escipió, fins que van encapçalar una revolta
dels ilergets i altres pobles contra els romans (206-207) per les elevades
exigències  econòmiques  imposades  pels  romans.  La  revolta  va  ser
esclafada, Indíbil mort en combat i Mandoni executat.
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1. Observa la  reconstrucció d'Ilerda feta  per  F.  Riart  i  relaciona'n les parts  numerades amb les
descripcions de sota:
____ termes ____ part alta del municipium
____ vil·la extra muros ____ fòrum de la part baixa del municipium
____ pont de pedra damunt del Sícoris ____ zona de la necròpolis 
____ riu Noguerola, afluent del Sícoris, actualment cobert

2. Completa les equacions lèxiques següents:
a. Farsàlia / Lucà = De bello ciuili / 
b. Tiberis / Roma = Sicoris / 
c. Cèsar / historiador = Lucà /
d. Mari / Sul.la = Cèsar /
e. Ilerda / municipium / Sícoris / 

3. Observa el calc d'aquesta inscripció llatina farcida de grafits, procedent
del presbiteri de la Seu Vella de Lleida, i respon les preguntes següents:

a. Com es deien els dos ilerdencs esmentats en aquesta inscripció?

b. Eren lliberts, esclaus o ciutadans de ple dret? Com ho pots afirmar?

c. Quina relació familiar tenien?

d. Qui va encarregar i pagar la inscripció?
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