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senyor President,
Senyors academics,
Senyores, . senyors:
Voldria manifestar el meu agraiinent per l'honor que m'heu atorgat
en elegir-me per a compartir el vostre treball dins d'aquesta Academia
i voldria saber-lo manifestar &una manera ben explícita. Perb hi ha un
perfil: els mots, quan han estat repetits moltes vegades, s'erosionen,
s'esmussen, les frases esdevenen fórmules i tot pren, o sembla que
prengui, un aire convencional i protocolari. Permeteu-me que us manifesti el que ara sento dient-ho amb una paraula, perb dient-la amb
emoció: grhcies. Només hi afegiré que no em puc estar de recordar les
circumsthncies personals del momeiit que em manifesthreu el vosbe
acord de cridar-me entre vosaltres. Tornava a residir a Barcelona, no
feia gaire, després de vint-i-cinc anys d'absencia, i el retorn a casa al
cap d'un quart de segle de ser-ne fora, que é s un període iiarg de
la vida humana, no sempre és fhcil. En un moment així, l'acollida que
m'heu fet té per a mi un valor encara més significatiu.
Hi ha un segon aspecte -i no un aspecte secundari -que tambk
vull agrair-vos. Sé molt bé que quan decidíeu l'elecció penshveu molt
més en una especialitat que us calia incorporar que no pas en els mhrits
f i n a persona, merits en el meu cas ben problemAtics. Doncs bé, ghcies
pel fet que noheu oblidat que al costat de la historia tradicional, de la
historia que comenca amb els documents escrits i amb els pergamins, hi
ha una alba historia que s'hi enllaca i que també és una part del pascat
del nostre país, una llenca de temps a vegades remota i esfumada, pero
altres vegades viva encara fins avui a les nostres estructures profundes.
Em correspon fer l'elogi del meu illustre antecesor en el setial que
I'Acadhmia ha volgut atorgar-me, el Dr. Joaquim Carreras i Artau, fet
que em ve de nou, perque havent treballat en camps diferents, mai no
m'esperava que podria trobar-me en aquestes circumsthncies i perquh
no estic en condicions de valorar com caldria la seva obra escrita, tan
important. Perb m'ajudarh el fet que han estat dedicats a la seva memoria i a l'anhlisi dels seus treballs diversos articles fets per mestres
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i especialistes, cosa que espe~oque em permet de limitar-me a un esbós
biografic i que en canvi em f a r i possible d'evocar un aspecte certament
decisiu de la personalitat del Dr. Joaquim Carreras, del qual sóc testimoni: el seu pas perla Universitat. Un aspecte tant o mbs lligat a l'home
que la seva obra escrita i del qual, a la llarga se'n perdrh el record.
Scripta manent, i dintre de molts anys geutdocta podri valorar-los. Sbn
treballs que teuen assegurada la pervivencia.
Voldria evocar-ne aquest altre aspecte. No fa gaire temps un dels
meus mestres d'aquesta Academia, que m'estimo molt, el Dr. Jordi
Rubió, deia, en el discins de contestació al d'entrada del meu company
i amic Josep Romeu, que els de la seva generació, que és la meva,
hauríem de fer una sintesi del que era la Universitat de Barcelona dels
anys 1940 i1941. Precisament en aquel1 temps el Dr. Joaquim Carreras
fou professor meu, dins d'aquella Universitat. Era l'any 1940 quan jo
h i entrava, arnb ;la segona promoció de la postguema. Rrem supervivents i sabíem molt bé que volia dir aquella parada, difícil de comprendre quan s'és jove: ho havíem, amargament, apres. Els uns venien
de les trinxeres, els altres de les casemes o dels camps de concentracib,
o d e l'emboscament. Hi havia els qui es consideraven vencedors, els
qui es consideraven vencuts, els qui pensant-se vencedors anaven descobrint-se vencuts. PerO per damunt de tot hi havia aquella condició
de s,upavivents, que no estkvem segurs que no fos efímera. Perque
Europa cremava peis quatre cantons, i no era gens clar que poguéssim
acabar els estudis que comencAvem. E n aquelles condicions, poder assistir, per exemple, a un curs sobre els problemes filosbfics del temps i de
I'espai, com el que ens do& el Dr. Carreras, era' un luxe.
: Pero aquella casa, que reflectia, com ho ha fet sempre, l'estat del
país, no era un conte de fades. Trohivem una Facultat devastada, i
molts dels professors que h s feia poc havien donat el to més alt a la
Universitat, eren, vistos des dels claustres, només ombres.
El Dr. Joaquim Carreras i Artau era aleshores encara catedritic
d'lnstitut, pero per.fortuna nostra fou encarregat de I'assignatura d'Introducció a la Filosofia,dels cursos comuns -i no sé si d'alguna altra.
D'una edat mitjana, amb posat discret, a vegades gairebé esborradís,
?mb els cabells grisos i ulleres de vidres p i x u t s , una mica carregat
d'espatlles, tenia el fisic exactameut al revés de com la moda oficial
d'aquells anys dibuixava el professor o I'inteliectual, amb actituds paramilitars o bé fent renéixer la figura i la retorica. de1 barroc. Feia les
classes d'una manera que ens semblava enllacada amb la millor tradició
de la nostra Universitat, alesbores compromesa i de futnr incert. Explicava una materia on és fhcil de relliscar cap a la pirotecnia verbal, cap
a les pseudo-profuuditats que amaguen buidors reals de pensament o
'
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manca d'informació. El DI. Carreras era exactament el revés de flosofs
o professors.de aloso6a que aleshores "brillaven". Era clar i precís, sobri
i modest, ple d'nn solid bon sentit i amb un gruix impressionaut de
lectures ben assidades. Ens tractava amb un gran afecte i amb una
gran discreció. L'admiravem i crec que Padmiravem dUna manera que,
si ho hagués ambat a saber, li hauria agradat. 1 ara penso que tan
com fer-ne I'elogi -poques vegades la fórmula resulta potser tan justapago un deute, un reconeixement públic que li devia, i que li devíem
els estudiants d'aquelles promocions.
Joaquim Carreras i Artau bavia nascut a Girona el 1894. Si per la
seva ciutat d'origen entra dins d'un cas normal, ja que Girona ha donat
una serie de g a n s figures més o menys contemporanies al Dr. Carreras,
en canvi presenta unaparticularitat especial, poc corrent. El fet que
fossin dos germans, dedicats al mateix món de l'estudi i a la ~nateixa
espe,@alitat,que arribessin a destacar de la manera que ho feren eil i
el seu g o d Tomas, que també fou membre iHustre d'aquesta Academia.
Aviat se sentí cridat per la vocació religiosa i passa Padolesc&nciaal
Seminari de Girona, mentre feia, com a alumne lliure, el Batxillerat.
Perb la vocació no fou definitiva. Estudia la carrera de Lletres a la
nostra Universitat, que..alterna amb la de Dret, com aleshores era
normal. El 1920 guanya la seva primera catedra d'Institut (Palhncia),
i poc després, el 1922, .Uegia a Madrid la tesi doctoral, que versa sobre
el voluntansme d e Duns Scot, i que fou remarcada com a pr0fnnda.i
innovadora. PassA peIs Instituts de Lugo i de Reus, i el 1925 arriba al
Balmes de Barcelona, on havia d e professar molts anys. Den& del
curs 1940-41 fou encarregat de curs d e la Universitat, per fortuna nostra, com ja he.dit, i no fou fins el 1951 que féu oposicions a catedra
universitaria, consolidant així allb que em sembla que fou la seva vocació més profunda, l a d e professor universitari. Morí el 1968 quan,
pocs anys després de la jubilació, encara podíem esperar molt del seu
talent i de la seva preparació.
: Interessat de jove per. la psicologia, deriva aviat -cap al camp ou
havia d'esdevenir un mestre: la historia de la filosofia medieval en la
qual treballa moIt sovint al costat del seu germi Tomas. La Histoda
de la Filosof~acdstiana de los siglos XIZI al XV. la publicaren junts.
Sinteressa. especialment per la complexa personalitat d'Arnau de Vilanova, del qual publica edicions de les obres religioses i mediques.:Estudi&també Ramon Llull i el luKsme, i no oblida Apoques més prbximes,
com ho demostra el seu estndi La filosofia u,ni,uersitaria en Cataluña
durante el segundo tercio del siglo XIX, obra d e maduresa (1964).
:, Pertanyé a diversos centres i associacions savies, i al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Era membre de PInstitut 8Estudis
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Catalans (1944), i el 1964 fou nomenat president de la Société Intematbnale pour l'étude de la Philosophie médievale. Havia ingressat a la
nostra Acadhmiri el 1955.
L'AcadBmia havia tingut el gran encert d'elegir Eduard Valeutí com
a successor del Dr. Carreras. Dissortadament, la mort li impedí de llegir
el discurs d'entrada, que ja tenia preparat. Així avui puc lligar dos
elogis a dues figures illustres; que, en molts aspectes, veig prbximes
entre elles. E n efecte, Valentí era un altre cas d'home i d'inteliectual
de primera qualitat, dins de la IíNa que potser per temperament o
potser per formació o per totes dues coses alhora podríem considerar
molt característiques dels savis d'aquest país, anti-pedants per excelIencia. No vaig tenir la sort de poder-lo tractar gaire, pero a través dels
contactes que em fou possible de tenir-hi dins del cercle de la Societat
Catalana d'Estudis Histbrics, penso que puc manllevar uns mots que
li ha dedicat no fa gaire i'amic Autoni Comas: també ]o "em vaig poder
adonar ben bé com eren de vastos els seus coneixements culturals i
literaris i quina visió més serena tenia dels problemes de la nostra terra;
vaig adonar-me també totseguit del do que posseia per a matisar, del
seu sentit de la ironia, de la subtilitat dels seus judicis, del seu escepticisme ple de bonhomia i de comprensió, de la seva naturalitat, de la
seva sedlesa".
Eduard Valentí i Fiol havia nascut a Pals (Baix EmpordA) el 1910.
Després d'estudiar el batxillerat a Ripoll i a Girona, estudia Filologia
clksica a la Universitat d e Barcelona. Molt aviat fou professor d e llatí,
i després d'una breu etapa com a ajudant a i'Institut i a la Universitat,
guanyi les oposicions i fou catedritic de i'Institut Ausiis March i professor encarregat de curs a la Universitat Autbnoma. Tenia totjust
25 anys, i eren les vigíiies de la guerra. El 1939 fou traslladat a 1'Institut
del Ferrol, i després d'un llarg pelegrinatge (Santiago de Compostella,
Castcll6, Reus) pogué tornar a un Institut de Barcelona, El Balmes, al
cap de més de vint anys, el 1961. Poc després retornava també com a
professor a la Universitat, i era cridat a la nova així que fou creada.
Semblava que per fi la vida se li encarrilava cap alla on lbgicament no.
s'havia d'haver mogut. Pero morí el 1971, uomés deu anys després
d'haver pogut tornar, en plena maduresa intel.lectua1, quan ja 1'Institut
d'Estudis Catalans l'havia fet membre adjunt (1968) i estava a punt de
llegir el discurs d'entrada a YAcadhmia, i la tesi doctoral.
S6n importants els aspectes de i'obra de Valentí'com a traductor de
clissics Ilatins, sobretot de Ciceró i els textos histbrics dels volums 111
al V de les Foníes Hispaniae Antiquae, i cnm a autor de manuals d'ensenyament, dedicats al batxillerat. Pero alli on arriba a donar la mesura
de la seva capacitat han estat els estndis que, dotat d'una solida for8

mació dins de la tradició humanística de més qualitat, va escrinre els
darrers anys de la seva vida sobre grans figures de la nostra cultura
recent, con Joan Maragall, Carles Kiba i Torres i Bages i sobre el
moviment modemista. Donades les circumstincies de la seva vida i
el seu temperament poc exhibicionista, són molts que I'han desmbert
tard. La publicació de la seva tesi doctoral sobre els orígens del modernisme i el recull de diversos treballs titulat "Els clissics i la literatura
catalana moderna" ha estat, sovint, una enlluemadora sorpresa. S6c
testirnoni de més d'un cas. Sorpresa que fa més amarga i lamentable
la desapanció d'Eduard Valentí, en plena maduresa, quan prometia
encara tant.

LES CIUTATS ROMANES
DELS P A ~ S O SCATALANS

Em sembla que tots estem d'acord que el fet que més justifica, avui,
!es Academies, és la funció d'enllac entre especialistes de diverses
materies que sovint es necesiten i que també sovint, involunthnament,
signoreu. El procés d'especialització, inevitable, ens va tancant cada
dia més, i ens és indispensable que els collegues ens facin, de tant en
tant, resums dels problemes i de Pestat de les qüestions de matases que
no sbn les nostres perb que, si volem treballar bé, no en podem prescindir. Es piutint d'aquest punt de vista que he defngit qualsevol aspecte
monografic i que us proposo com a tema un assaig de visió de conjunt
del paper histbric que tingueren les ciutats romanes dels Paisos Cata1ans. El temps de que puc disposar m'obligara a donar-ne una visib
sumaria, deixant de banda alguns punts importants i sense poder discutir molts problemes. Mha semblat que aquest tema enllaca amb una
venerable tradicib de la nostra Academia, alguns membres de la qual,
des de fa 200 anys, han treballat sobre aspectes de la Catalunya
romana; Academia que ha tingut un paper destacat en la recuperació
de vestigis de la Barcelona romana durant el segle passat, i que ha
desenvolupat, en aquest sentit, una labor meritoria que algun dia c ~ l d r a
analitzar en conjunt, i no sols per memoria, sin6 perquB fa I'efecte que
alguns d'aquests vells papers no han estat valorats prou a fons.
Si tenim present que avui no es pot trobar sobre el tema d e les
ciutats romanes de la nostra irea cap sintesi actual. si, avancant-nos a
allb qiie veurem totsepit, teniin present que les capitals Barcelona,
Valencia i Palma de Mallorca sbn ciutats fundades pels romans sense
precedents iirbans directes i si recordem que molts dels centres urbans
comarcals que han jugat un gran paper en els darrers mil anys, i el
juguen avui, foren ciutats romanes, sembla ben clar que el tema pot
quedar jnstificat, i que en la nostra histbria no podem prescindir de
I'estudi de I'epoca antiga si volem entendre I'estnictura del país.
El problema de la continuitat i discontinuitat de les ciutats romanes
convé enfocar-lo alhora Cuna a una, rnonograficament, i en visions de
conjunt, sobre un territori ample. Ens conviudrh centrar-nos, perb, en
un t a n t o n que presenti un carhcter homogeni, un marc historico-geo-
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grific coherent. Un dels temtoris que presenta aquestes condicions és el
litoral mediterrani de la Península Iberica del Pirineu al Segura. La
combiiiació dels límits fonnats per les muntanyes del Phineu i del
sistema Iberic amh les petites, pero no menyspreables "fronteres-desert"
com la dels Monegros o la de la zona Segura-Vinalopó, emmarca geograficament Catalunya i el País Valencih, i Peix de comunicació litoral
el vertebra. Aquest marc geografic tenia una personalitat histbrica ben
marcada quan ambaren els romans, amb la civilització iberica. Respecte
de la continuytat posterior, que arriba fins avui amb la unitat lingüistica,
no crec que valgui la pena d'insistir-hi. La inclusió de les Illes Balears,
que no quedadaria justificada si només consideravem el passat pre-roma,
ens l a permeten les estructures romanes, que les lligaren al nostre litoral
i, no cal dir-ho, la historia posterior.
Per un estudi estructural del fet urba com el que ací ens proposem,
aquesta krea és molt més logica que no les divisions provincials romanes,
que a la Península Iberica, tingueren un caracter derivat purament de
les necessitats militars de la conquesta. Pode11 resultar útils, perque són
comodes, per als estudis concrets d e tema roma, com són els catalegs
de materials, perb no són aptes per als estndis prbpiament histbrics. Si
elegim e l territori dels Paisos Catalans per a un estudi d e romanització
iio ho fem, doncs, arbitrkriament, anacronicament, projectant cap enrera
realitats posteriors, modernes, com hom fa massa sovint en treballs de
prehistoria o d'histbria antiga.
Per altra banda defugim de fer historia de l'kpoca romana per se.
Voldríem vincular la problemitica del període roma al procés histbric
general. Els estudiosos del món roma, sobretot els més thcnics, tendeixen
massa sovint a veure'l com un món :tancat en el1 mateix. Observem
com, en el cas de les ciutats, Sinteres s'ha concentrat sobre els problemes
de htatus de cadascuna. 1 és certament interessant de conhixer si eren
col6nies o municipis, si tenien dret llatí o dret roma, pero, al cbstat
d'aquests aspectes, d'altres que són taiit o mésinteressaots gairebé no
han estat encetats, perque no formen part de les preocupacions dels
estudis romans tradicionals. De vegades sembla que els especialistes
tinguin por de caure en allb que en diuen, amb un terror ingenu, "historia loca1":No es pot fer historia de qualsevol zona del món roma sense
tenir present el context general, tan ample, en
la societat romana
d'ima ciutat es desenvolupava. 'Pero c.al evitar l'altre perill, potser més
difícil .de- defugir per p a r t dels especialistes, que é s , ignorar que el
període roma tingué precedents concrets a cada lloc i que ha tingut
també continuació. Un dels resultats negatius, és que e l s historiadors
d'alttes epoques:sovint obliden els problemes dels períodes que han
precedit els de llur especialització. Arriba que pot. semblar queels nns
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i els altres no es refereixen al mateix país. 1 si en els estndis histdrics
no valorem el procés de la continuitat de les generacions, damunt la
terra, quk ens en queda?
Ciutat.i poblament p~e-romi
Per analitzar quk fou el poblament pre-roma hem de donar un cop
d'ull a la situaci6 anterior a la conquesta. Llevat dels casos de ciutats
colonials, 1'Emphies grega i 1'Eivissa cartaginesa, ipodem parlar de
veritables ciutats? El terme, en historia antiga, té més vaguetat que no
podria semblar a primera vista. Veiem com s'ha generalitzat el nom de
"revolució urbana" per a indicar el naixement de les civilitzacions orientals entre el quart i el tercer mil.leni aC., amb ciutats que potser no
eren ~funcionalment'gaire diferents d'allo que en diem "poblats" ibkrics
o talaiotics. Pero quan ca1;relacionar nuclis indígenes pre-romans amb
els delm6n classic, entenem bé quk vol dir el nom de ciutat, que s'aplica
en aquest cas a les estructures urbanes de les societats grega i romana.
En aquest sentit resulta difícil de creure que a la nostra k e a hi bagués
res de cemblant. a s veritat que no tenirn gaires documents d'alguns
iiuclis ibkrics que potser eren els més destacats per la deniografia i per
la complexitat. La majoria de llocs excavats, i per tant ben coneguts,
corresponen a centres rnés aviat rurals, que no tingueren continuitat i
que per aixo hanpermes excavacions sistemhtiqnes. En tot cas, el tipus
normal de poblat ibkric és relativament petit i poc complexe: hi man- o
quen per exempletota mena d'edificis públics, civiis o religiosos. Generalment s6n situats a llocs alts, amb facilitats naturals de defensa, factor
bAsic a l l o r a d'elegir els emplacaments.
Una part dels que han estat estudiats no arriben a l'epoca romana.
Moriren abans, en circumstAlicies histdriques que sens escapen.
Alguns ja en el segle IV aC:, és a dir ,en plena primera kpoca de la
cultura ibkrica.
Que passa amb d s que visqueren fins la romanització?
Tenimper una banda els que mantingneren la continuitat i es transformaren en ciutats romanes. Sembla que, en general, foren els que ja
e r e n més importants. Tingueren la categoria jurídica de municipis i
només en casosmolt rars es transformaren en colonies, com és el cas
d'Ilici'(E1x). Del punt de vista urbaoístic es presenten dues variants.
Podia haver-lu una superposició topogrAfica directa, com veiem a Elx
o i Gifona, pero normalment l'urbanisme roma necessitava terrenys
plaus i defigia els pendents incdmodes, les irregularitats obligades pels
antics establiments situats a llocs encimbellats: Comque la pau romana
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permitia fugir d'aquesta mena de situacions que només s'expliquen en
el món ibkric per l'obsessió de la defensa, els nous barris tendiren a
baixar cap a la plana, al peu mateix del tu16 de l'antiga ciutat, no del
tot abandonat corn a Sagunt, o bk crearen, de fet, una nova estructura
al peu del turó on hi havia hagnt poblat, com en el cas d e Llíria. Podem.
perb, parlar d e continuitat que es manifesta, a més dels aspectes pnrament topogrifics en la perduració del nom.
La majoria dels poblats iberics foren abandonats d'una manera total.
Alguns com a resultat de les gnerres dels primers anys de conquesta i
de domini: destrnits per accions belüques, ,a no es poden reedificar mai
més. En altres casos els habitants foren obligats, pels militars romans,
d'abandonar els poblats per tal d'evitar facilitats a sublevacions, i concretament a Catalunya hi ha hagut una inflació d'interpretacions en
aquest sentit. Hom atribuya a les ordres de Cató el despoblament de la
majoria de llocs indígenes de Catalunya. Quan ens ha estat permes de
datar amb més precisió els materials arqiieolbgics hem pognt constatar
que 6s veiitat que molts foren abandonats sense arribar a romanitzar-se,
perO es mantingueren n i s ben eiitrat el segle I aC., és a dir, 611s més
d'un segle després de les campanyes de Cat6.
Més que no pas guerres i les imposicions dels romans, el procés que
provoca l'abandó dels poblats foil la transformació del país: la pau, la
fi de les gnerres tribals, la inutilitat de viure en llocs incomodes, sense
aigua, llunv dels camps que els pagesos treballaven i enfora de les rntes
de comunicació. Per aixb sovint trohem poblats que foren abandonats
d'una manera lenta, sense car> indici de lluites b&lLqucs,ni de foc.
On s'anaren a establir els habitants? Tenien dues possibilitats. O a
les ciutats romaiies -les noves o els antics centres vitalitzats per la
r o m a n i t z a c i b o cap al poblament dispers, les v i b e , que ompliren els
nostres camps com un precedent de les masies actuals. Es difícil de fer
proporcions i saber quins habitants foren absorbits per les ciutats i quins
crearen el poblament rural dispers, perb, en algun cas, quan els vells
poblats sóii modt lluny d e qual sevol niicli roma podem sospitar una
mena d"'esc1atament" del poblat en funció de creir les noves estructures agrícoles de les villes. Pensem qiie aquest fou el cas corrent, que
es pot documentar a moltes comarques.
'Per raons d'espai, perb també per causa de les deficiencies d'informació, rosa molt mes greu i, de moment, insalvable, hem de limitar-nos
a les ciutats en sentit antic estricte, és a dir, les que tingueren categoria
de colonia o de mrinicipium. S6n, en definitiva, les que ens poden illnstrar més bé sobre la historia de l'epoca romana com el moment capital
de l'urbanisme a les nostres terres, i confiem que sónsuficients per tal
de tracar u n esbbs general.

Cal perb, advertir, que no foren les úniques, ia que si ho oblidem
imaginaríem un panorama empobrit en relació amb la realitat de P&poca.
No tractarem d'una serie de ciutats, evidenment menors, que potser
foren municipis, en el sentit Ilatí del mot, ja que els documents del
moment no ens permeten d'assegurar-ho, malgrat que hi ha algun cas
en que pensaríem que cal respondre afirmativament. Per exemple, davant Caldes de Montbui (Aquae Calidae) o de Caldes de Malaveila
(Aquw Voconis), la funció bisica de les quals girava entorn de les
aigües calentes, considerades gnaridores i, en el primer dels dos casos,
sagrades, i o n hi ha indicis a les inscripcions per a suposar que arribaren
a tenir categona de municipis.
Aquae Calidae, Caldes de Montbui, tenia un passat indígena segons les troballes arqueologiques. Les inscripcions, que són vuit i totes
dedicacions religioses, demostren que fou un centre sagrat remarcable,
en relació amb les aigües medicinals, perb no indiquen la presencia
d'un municipi a no ser que acceptem, en aquest sentit, unes parauies
de lectura difícil.
Aquis Voconis, Caldes de Malavella, nucli també nascut en funció
de les aigiies, mai no s'havia suposat que fos un municipi. Perb una
inscripció a Apotlo, trobada el 1871, acaba amb la fórmula corrent "lloc
coucedit per decret dels decurions". Una altra inscnpció, de troballa
recent, cita cirrecs municipals i planteja la possibilitat que també hagués dut el nom d'Aquae Calidae.
Hi ha el cas de Rhode, hereva de l'antiga colonia grega, que per fi
ha pognt ésser localitzada sense dubtes i que les excavacions que hi han
estat fetes no fa gaire -primícies del que hauran d'esdevenir les futures
grans excavacions- ens permeten de veure-hi un nucli urbi extens
durant la darrera fase romana. La hipiitesi ja vella, d'atribuir-li caricter
de municipi a través d'una inscripció trobada a Cartago, potser es podri
confirmar.
Dins d'aquesta serie Ausa (Vic) ens porta a plantejar un problema
especific i de molt interes en funció de les relacions dels centres amb
estatut de municipia, sense que aixb vulgui dir que tingueren un urbanisme d'envergadura suficient que ens permetin d'imaginar un nucli
d'habitants prou alt tal com entendríem sota el nom de "cintat". Coneixem el nom d'Ausa a través de Ptolomen, perb no consta a cap font
escrita que fos municipum. Només una inscripció trobada a Barcelona
fa constar que els decurions ausetans dedicaren una inscripció a Luci
Licini Segon i al seu patró Luci Licini Sura, dels quals coueixem tantes
dedicacions a Bircino algunes de les quals foren fetes per altres ciutats,
com la dels de Zamo de Menorca, apareguda, com la dels ausetans, a
Barcelona. Si hi hagué ardo decurionum vol dir que Ausa tinpE orga17
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nització municipal. Ara bé, deixant de banda les restes del temple, Vic
ha donat poques troballes d'epoca romana. No n'han donat, per ara, la
zona de la Seu o la del Mercadal. Tot es concentra a la banda de Pextrem est o sud-est de la ciutat, i en bona part són tombes corresponents
a les necrbpolis establertes seguiut els camins d'entrada i de sortida.
Es a dir, si ens atenem als documents de que disposem, el nucli urbh
fou molt petit.
Ara bé, l'exemple de Vic potser ens permet de plantejar-nos que al
nostre país una organització municipal no sempre vol dir una ciutat
demogrificament o urbanísticament considerable. Un mercat important,
al cenbe d'una comarca, pot provocar la concreció d'un esquema municipal, a través del qual els indígenes poguessin integrar-s'hi. O la pot
provocar un centre religiós. El temple de Vic ens proporciona un indici
sobre I'aspecte del culte i Q possible que el mercat tingués precedents
molt antics, com es despren de la concessió medieval, donada partint
d'un fet que ja es presenta com una tradició vella, bé que no la puguem
datar.
Organitzacions d'aquesta mena no són un fenomen exclusiu de Y&poca romana a casa nostra. En trobem exemples a totes les províncies
occidentals i alguns casos han estat beu estudiats, per exemple a les
Gil.lies. No ens hi podem entretenir ara, pero ho hem d'esmentar per
tal d'evitar confusions sobre el concepte de ciutat i per ajudar a matisar-lo en relació amb el dels municipin, sobretot si enfoquem els problemes de les ciutats romanes com a precedent urbi al país.
O el problema de Iulia Lybica, Llívia a la Cerdanya, en la qual el
nom de Iulia inclina a suposar la possibilitat Cuna estructura municipal,
que des del punt de vista de la situació geografica seria ben explicable.
O el de quina fou la categoria de Blanda (Blanes), citada per Mela al
costat de tres nuclis ben definits (Bbcino, Baetulo, Iluro) com si tamb6
ho fos, perb que no ha donat vestigis epigrifics o arqueolOgics suficients
per a confirmar-ho.
Perb hi ha encara més. Al costat de les nostres ciutats romanes en
sentit estricte, és a dir, dels municipin, és segur que hi hagtlé altres
nuclis nrbans, petits perb no menyspreables per a una síntesi del fenomen urbi, que ara no tenim més remei que deixar de banda. 1 encara
caIdria que ens preguntéssim peIs nuclis mallorquins que no són Palma
o Pollentia, i també que passi a les zones on les ciutats romanes, destacades i conegudes, s6n forca lluny l'una. de l'altra. Per exemple, hem
de suposar que a la zona del litoral entre Dertosa i Saguntum no hi
haguk més que villes?
Algunes ciutats ens plantejaran un problema previ, que ens obligara
a deixar-les una mica al marge: per una banda els rnunici~iadels quals

no sabem la situació exacta, per altra les mines identi6cades de les
quaE sabem, per trobdles epigrafiques, que foren municipiu, pero que
en desconeixem el nom.
A la zona fronterera entre el País Valencia i Catalunya hi ha un
municipi de nom conegut, pero de situació incerta, Birgargis. Sabem
amb seguretat que fou ib&rica i que passi a municipi roma. Pero no
en coneixem amb certesa el lloc. Pertanyia al Conventus de Tarraco
i segons les coordenades que indica Ptolomeu caldria situar-la pels volts
de Morella, segons sembla. D'ací que sigui probable la identi6cació amb
les mines comencades a explorar no fa gaire anys a la Moleta dels
Frares del Forcall. L'altre cas, a la banda meridional, és e1 que correspon a la Vila Joiosa, on les troballes epigrafiques situen un municipi de
nom ignorat, sense testimonis urbans visibles, per ara. Si en el cas
de Bisgargis el nom assegura el precedent urbi indígena, en el de la
Vila Joiosa ens ho fa pensar el fet que no sembla normal que els romans
fundessin una ciutat amb la categoria de municipi a prop deis dos
nuclis del Tossal de Manises i de Lucentum. Pero aquest argument
tampoc no és decisiu, ja que tenim el cas, ben establert, de dos municipis i una colonia sobre una trentena de quilometres de costa, el cas
de IlZuro, Baetulo i Bdrcino. Cal, doncs, deixar el problema de moment
sense resolhe.

LA CONTINUYTAT: TRANSFORMACIO DELS NUCLIS
PRE-ROMANS

Passem ara als casos concrets. Comencarem la revisió per les ciutats
que parüren, directament, del passat indígena o dels establiments colonial~,casos rarfssims.
A Catalunya en tenim un, Empúries, amb el precedent grec, que ja
devia tenir una tradició urbana Ilarga quan arribaren els romans. Les
ceramiques ben datables mostren que en comencar el segon quari del
segue VI aC. els grecs ja s'havien establert a la terra ferma, després
de I'assaig, prndent, de la primera factoria a l'illot de Sant Martí -la
Palaiapolis o Paleipolis-. La part que en diem Neipoiii, seguint un
terme encunyat per Puig i Cadafalch, és, doncs, molt vella, pero no
podem saber, per ara, quan esdevingué una veritable ciutat, depassant
el caracter originari de factoria que molt probablement tingué els primers temps. No és un problema que afecti la qüestió que ara plantegem.

Més complicat és el cas del segon nucli emporith, pre-romi, el poblat
indígena, conegut per les referhcies classiques i del qual només un
autor d'epoca bizantina en dóna el nom, Indica, nom que els investigad o r ~ban acceptat sense gaue prevenció, malgrat el silenci de les fonts
contemporinies. Es estrany que si de debo amba a existir com un nncli
d'un cert pes, les excavacions no hagin aconseguit de situar-ne cap
vestigi indiscutible. Lünica base segura són algunes necrbpolis amb
ritua'l i materials netament indígenes (com la de l'antiga h c a Parrallí),
datable entorn del pas dels segles VI al v) que fóra difícil d'explicar si
no hi havia, tocant a la ciutat grega, un establiment dels indigetes. Els
assaigs de cercar-lo sota de la ciutat romana, seguint la hipotesi que
havia estat més acceptada, no han donat resultats positius. En tot cas,
6s ben conegut que al costat i per la banda de terra de la NBapolis
tenim la ciutat romana, ben delimitada per un rectangle emmurallat,
que en bona part es conserva, i que fa aproximadament 700 per 300 m.
Sobre aquesta ciutat nova es ba\ti l'organització municipal romana
que a la llarga absorbí I'element grec, que tingié durant el primer
temps de l'ocupaci0 romana el caracter jurídic de ciutat federada i
I'element indígena, fins a constituir un organisme municipal comú amb
el nom oficial d'Empo~iae,un pliiral que recorda l'origen tripartit de la
ciutat. Ara bé, com i quan va néixer i com s'ana desenvolupant lestabliment roma, nou, fa de mal dir. Durant les darreres dkcades el problema ha preocupat i s'han fet algunes estratigrafies sota la ciutat
romana. No ha estat trobat res d'anterior 81 segle n aC., és a dir, res
anterior a I'arribada de l'expedició romana del 218, i per aixb cal descartar que la ciutat es bastís damunt del centre indígena anterior. 2Fou
el campament inicial, dels Escipions, el que li d o d origen, com en
tants altres casos de ciutats romanes? Fou el de Cató, del 195? En tot
cas, quan César féu a Emphies una deductio i fins i tot intenta de
crear-hi una colonia, feia rnés dFin segle que el lloc era habitat, i els
materials que s'hi traben corresponents als segles n i I abans de 1'Era
s6n romans. Hi ha hagtit tendencia d'atribuir a l'epoca de Cesar la muralla, encara tan visible, que, amb retocs posteriors es mantingué fins
a la fi. Fou, sembla, durant el mig segle que va de César al comensament
de PEra Cristiana quan la ciutat prengué la fesomia urbana interna
que ara es va desenterrant.
Recordem que aquest és un moment decisiu per les creacions urbanes a l'occident més ripidament romanitzat, i ja anirem veient com
respon al panorama que ens oferiran la majoriii de les ciutats catalanes,
des del punt de vista de la cronologia. Potser la novetat més destacada de
la histbria d'Empúries en relació amb els altres nuclis és que el caricter
primerenc de I'establiment roma no anh seguit d'un desenvolupament

posterior, diina creixenca. Cal investigar molt m& i publicar amb detali
els treballs ja fets a la ciutat romana, com les excavacions a les cases
grans, i, per tant, 6s prematura qualsevol hipotesi. Perb fa i'efecte que
Empúries no seguí el ritme d'altres ciutats, durant l'Alt Imperi, en un
sentit ascensional. La crisi del segle rn dC. l'anorrei i potser la situació previa, que suposem, contribuiria a fer-nos comprendre perque no
aconseguí de superar-la.
Girona es presenta com un exemple típic de ciutat romana que continua un nucli indígena, en el sentit més estricte ja que no es produí
desplacament, ni parcial.
L'emplacament és característic del lloc dels poblats iberics: un turó
que s'eleva una seixantena de metres ~residintla conñnencia de dos
rius i defensat per un recinte emmurallat que, almenys en línies generals, fou el mateix que mantingué, i reforch, la Geíunda de l'epoca
romana. Diversos sondeigs fets a prop de la muralla c o n h e n que el
poblat iberic tenia una certa vitalitat abans de i'entrada dels romans,
donada la quantitat de ceramica ib.&ricaque hi ha estat trobada. El nom,
també, és pre-roma. En canvi, no sabem que arribés a tenir seca a
l'epoca de les encunyacions iberiques.
Tampoc no sabem quan passa a mudcipium, ni si tingué una titulació oficial més llarga: a les inscripcions que dedica a diversos emperador~del segle IU apareix com a respublica gerundensis. En coneixem
un magistrat que arriba a duumvir.
Si volem trobar un cas semblant, a la Catalunya pre-litoral, hem de
saltar a Terrassa. El precedent indígena, no gaire ben documentat des
del punt de vista arqueolbgic, el podem deduir del nom i sobretot de la
situació de la ciutat, al repla damunt de la confluencia dels torrents
de Vallparadís i de Monner, una variant de la situació típica que acabem de veure a Girona. Una inscripció datada el 139 6s dedicada a
i'emperador Antoní el Piadós pel Municipium Flavium Egara, i una
altra és d'un duumvir. Tenim doncs el nom de la ciutat, el d'un cbrec
municipal de més relleu i la titualció de flauia que ens permet de
coneixer que l'estatut municipal deriva de l'extensió del dret municipal
a la península en temps de Vespasii.
Respecte de la continuitat durant el Baix Imperi i el període visigbtic, Gerunda i Egara seguiren un procés semblant, com ho demostren
que una fos bisbat i seca visigbtica i que l'altra arribés també en nn
moment tarda a seu episcopal, bé que en cap dels dos casos el procés no
el podem seguir a través d'una documentació continuada i que ens manquen noticies aportades per l'arqueologia.
El panorama urbP de la Catalunya interior gira entorn de ciutats

amb precedents indígenes directes. No sabem de cap que fos neació
romana estricta.
La més important fou Ile~da(Lleida). Ja ho devia ésser abans, sobretot a nivel1 economic, si jutgem per les encunyacions monetdries, les del
moment més primerenc de la imitació de les dracmes d'Empúries (la
serie d'lltirta sembla l'única important de l'interior) i totseguit després
per les monedes iberiques sota el domini romi. El nom indígena es
transforh en Ilmdu i a les monedes com a municipium Ilerdu, nom
c o h a t per diverses referencies de textos, perb que no ha aparegut a
cap de les inscripcions trobades fins ara.
Pero si l'epigrafia no ha restitu~tde moment el nom de la ciutat, sí
que és sdcient respecte de les mencions als cirrecs municipals, amb
tres duumvirs que foren també edils i fhmines i un altre que seguí tot
el CUTSUS municipal.
Encara que les dades topogrifiques són una mica incertes, el procés
urbi es pot establir com un cas típic de ciutat iberica dalt del turó on
fou edificada la Seu vella, que s'amplii a l'kpoca imperial cap a la llencua
de terra plana entre el turó i el riu. Lleida restaria doncs un paral.lel
molt exacte d e i'evoluci6 de Sagunt, per exemple, suposant que la part
alta no fou abandonada després d'August. La continuitat de l'estructura,
fins a nosaltres, es demostra en el fet que l'actual carrer Major fou l'eix
de la ciutat romana del pla.
Els precedents de lesso (Guissona) són clars, ja que no es limiten a
la informació derivada d'haver tingut seca iberica. Les excavacions han
demostrat que partí d'un nucli hallstatic, ibcritzat després. La riquesa
d'aigua, en un país on sempre fa falta, explica ,establimeut primerenc,
quan naixien a Catalunya les estructura de poblats. La cita de Ptolomeu, i les inscripcions, mostren la perduració del nom iberic, gairebé
intacte. Les lapides llatines, encara que només n'han estat trobades cinc,
s6n prou explícites: una cita l'ordo iessonensis que féu una dedicatoria
a l'emperador Numeria (28344) i altres dues fan referencia a dos sevirs.
L'arqueologia romana de Guissona ha estat molt poc treballada.
Caldria fer excavacions i revisar els materials exhumats per Colominas,
que se centra sobre els pre-romans, i també els del Museu i colleccions
locals. Sembla, perb, que el recinte emmurallat de la ciutat medieval
no se superposa a la ciutat romana. No hi ha troballes romaues a la
banda central i meridional i la muralla no és romana, bé que hi hagi
carreus i elements antics aprofitats. En canvi hi ha vestigis romans
soterrats més a l'est del nucli actual, passada la carretera de Cervera
i n'hi ha també cap al nord, al comencament de la de Ponts. La part
de la Guissona actual que podria correspondre a la romana sembla que
és l'elevació dita Cap de Vila, on hi hagué el cal1 jueii medieval.
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h s o (Isona) fou el punt extrem de I'nrbanisme roma a la Catalunya
interior avanqada cap a la muntanya pirinenca, un municipi enclavat
a la porta de la zona que, segons Joan Coromines, mantingné la llengua
indígena 611sentrada l'Edat Mitjana. Ens trobem, doncs, davant d'm
cas especial molt interesant i hem de lamentar la manca d'estudis
arqueolbgics.
La informació basica ve de les monedes i de les inscripcions, a part
la cita de Plini, que dóna al seu temps els asonenses com a estipendiaris.
Aquesta referencia i les emissions iberiques, on es llegeix Eso, asseguren
la presencia del passat indígena. El lot e p i g r a c és important, amb les
mencions als cirrecs municipals: un quadrnmvir i duumvir, un edil i
duumvir, una flaminica perpetua. Sabem molt poc de i'evolució de la
ciutat per manca d'estudis arqueolbgics. Fou una llistima que no s'aprofités, durant els anys quaranta, la reconstrucció després de la guerra
civil, per emprendre treballs que aleshores s'haurien pognt fer en condicions especials, favorables.

A les terres vaiencianes existí un panorama urbh iberic superior,
segons sembla, al del nord de PEbre. No és cap sorpresa, doncs, que
apareyi un grup de ciutats rouianes establertes corn una continuació
de vells nuclis indígenes.
De nord a sud, tenim primer el cas de Sagnnt, on la famosa destrncció hannibilica devia ésser superada molt aviat. Contra aiib que
podria fer sospitar la fama de la ciutat antiga, de l'arqueologia a Sagnnt
no en sabem gaire. Malgrat tot, la fase iberica posterior a la segona
p e r r a púnica, dels segles n i I aC. ha pognt ésser documentada, establint la continuitat de la ciutat entre Hannibal i els romans, durant la
qual fou ciutat federada (civitas foederata). Les series monetaries de
la ciutat durant aquest temps són riques i variades, demostrant una
evident vitalitat econbrnica. El nucli ibiric ocupava la part alta on hi ha
el castell, i els vessants. A I'epoca imperial aquest nucli antic es mant i n y é com a centre monumental. Hi hagué, probablement, el fbnim, perO
la vida es d e s p l a ~cap
i al peu del turá, el lloc que correspon a la ciutat
actual. És en aquesta zona on han estat trobats els elements romans més
espectaculars, com per exemple, els mosaics. Esdevinyé municipi roma
en un moment incert,probablement a l'epoca augústea ja que I'any
56 aC. encara era ciutat federada, segoiis Ciceró.
Els limits de la zona urbana de SAlt Impen no es poden establir amb
seguretat per manca d'elements sdcients. Dins el conjnnt de les ciutats

romanes del país era relativament gran, probablement la més gran
després de Tirraw, ja que sembla que passava de les U) hectiries que
hem abibuit a Empúries, extensió que lliga amb el fet que pugués
bastir-se dos Fans monuments d'espectacles de masses, circ i teatre.
Edeta recorda el cas de Sabmnt pero amb variants. Es també un
exemple clissic de continuitat, pero hi hagué un desplacament total cap
el pla. El poblat iberic, famós per les troballes de cerimica pintada i
escrita, era a dalt del turó de Sant Miquel de Llíria, on ara hi ha el
Santuari i fon totalment abandonat, segurament després d'una destmcció violenta; en el moment de l'ús de la cerimica campaniana B,
durant la primera meitat del segle I C. La ciutat romana fou bastida
a la plana, al peu mateix del turó, a la qual sha sobreposat la Llíria
medieval i moderna. No sabem gairebé res del conjunt de la ciutat.
Les troballes son peces isolades, algunes notables, com el mosaic dels
Treballs d'HBrcules, i l'estudi de la cerimica permet la hipotesi que a
partir del temps d'August la nova ciutat romana existia, car els materials
més antin s6n la sigillata aretina. El nom, Edeta, conegut per les fonts
i per diverses inscnpcions procedents de la ciutat, respon a la continuitat i hem de suposar que fou el nom iberic, relacioiiat amb la tribu
dels edetaos, de la qual devia ésser un dels nuclis més destacats.
El desenvolupament urbi de Xitiva és també similar. Fou l'antiga
Saitabi ibkrica, centre dels contestants i Mnic que encunyi moneda dins
del territori d'aquest poble abans de la moneda romana. La topograga
és molt típica d'un nucli iberic que devia haver estat establert on ara
hi ha el castell, mentre que és probable que la ciutat romana tendís
a establir-se a la part baixa, seguint el mateix procés que hem vist repetit a altres llocs, i del qual no en sabem gairebé res, donada la
manca de documents arqucolbgics. No es tracta ja que mai no han estat
empreses investigacions sistemitiques. Es que, curiosament, manqiien
fins i tot les troballes esporadiques tan freqüents als llocs de poblament
antic notable, malgrat que el lot d'inscripcions llatines és prou alt:
una cinquantena. Tiugué status municipal amb el nom de Saetabis
Augusta.
A 4 qm. al N. d'Alacant, en un tiiró ran de la costa, el de Tossal de
Manises, hi ha un conjunt de ruines conegudes des del segle m ~ r exca,
vades en bona part entre 1930 i 1936. La ciutat és clarament d'origen
pre-roma i alguns erudits locals han volgut coiisiderar-la com un establiment púnic, sense cap base sblida. Els sondeigs que hem pogut
obrir-hi no fa gaires anys, permeten de constatar que es tracta d ú n
nucli ibbric existent des del segle IV aC., que es romanitzk sense que
es pugui observar un canvi notable d'arquitectura domestica ni d'urbanisme; la intensitat del canvi es manifesta sobretot en els petits mate-

rials (ceramica, vidre, etc.) i en les escasses mostres d'epigrafia. Una
d'aquestes inscripcions cita un d r r e c municipal, cosa que ens p e m e t
de suposar que arriba a municipium, corn també ho fa pensar l'envergadura del conjunt urbi. No en coneixem el nom, que manca a les inscripcions i que no resulta fdcil de fer deriva de cap font escrita classica.
No hi ha cap probabilitat de que fos Lucentum, nom que cal reservar
per a la ciutat que fou precedessora directa de l'actual Alacant. Es un
dels casos més clars de ciutat arrasada i morta durant la crisi del segle m dC., com veurem després. L'única diferencia topografica entre
la ciutat pre-romana i la de l'Alt Imperi és que durant la plena romanització nasqueren diverses villes al voltant, i hi fou bastit un port. Hi
ha superposició directa de les dues fases, sense canvis notables, fet que
es pot explicar perque no és el típic emplacament ibdric elevat i el lloc
presentava condicions acceptables per a una ciutat romana.
Es el mateix cas d'Ilici, a liilcúdia d'Elx, on no es veu gens de desplacament d e les construccions d'epoca romana respecte de les iberiques.
Havia estat un gran centre indígena, potser un dels escassos nuclis iberics
que en podríem dir una ciutat, cosa que es reflecteix en la qualitat de
les troballes, del segle V aC., en@, per exemple, l'escultura. En canvi,
no tenim notícies que encunyés moneda h s que ja fou colonia. Aquesta
absencia explica que no sigui conegut el nom indígena, que despres
fou ilatinitzat sota la forma Ilici. La ciutat prengué el nom de Colonia
Zulia Ilici Augwta, títols que permeten de suposar que es tracta dUna
fundació colonial augústea, cronologicament germana d'altres ciutats
peninsulars creades pels volts del moment que August residí a les províncies hispiniques amb motiu de les guerres cantibriques i per establir
els soldats llicenciats de les campanyes que arrodoniren el domini roma
de la Península, com Saragossa o Ménda, i probablement també Barcelona. Elx es pot considerar com una ciutat iberica de plana, cas excepcional per als nuclis grans, ja que fou bastida damunt f i n a emiiiencia de pocs metres d'alcada al costat del riu d'Elx o Vinalopó, que
justifica el nom arab de l'alcúdia, el turó per a designar la partida de
Phorta on hi fou la ciutat. Es aquesta situació la que explica que
quan s'establí la colonia romana no hi hagués ni el més petit desplaqament, ja que les condicions encaixaven perfectament amb les necessitats
del nou urbanisme. Cas únic de l'establiment d'una colonia sobre un
nucli iberic ja important; cal esperar que les futures investigacions arqueolbgiques permetran d'estudiar el procés de transformació. El lloc
té excetlents condicions per aquesta mena d'investigació, i si h s ara
no han estat més aprofitades és perque la majoi part de l'interes s'ha
centrat en els problemes de Epoca ibérica isobretot d e PApoca ibérica
més antiga. Encara que no morí, Ilici rebé un sotrac molt fort quan

les invasions del segle m dC., pero encara tingué prou vitalitat per
mantenir-se h s al període bizantí, rebent abans, si es pot mantenir la
identificació d'un e G c i com a sinagoga, un nucli de jueus el més antic
conegut al nostre país. Les invasions islhmiques representaren el h a 1 de
la ciutat, que es trasllada a dos qm. a 11Elx actual.

Les Bolears
A les Illes, lünica ciutat romana amb precedent urbi indiscutible es
Ebusus, Eivissa. La tradició escrita clAssica ens en fa saber que fou
fundada pels cartaginesos cent cinquanta anys després de creada Cartago, per tant a mitjans del segle vu aC. Arqueoldgicament n o coneixem
la ciutat dels vius sinó la ciutat dels moits, la gran necrbpolis del Puig
des Molins, amb una gran quantitat de tombes den$ del segle IV aC.,
a s a que indica que des dels volts de i'auy 400 es convertí en una ciutat
gran en relació a les del Mediterrani occidental, probablement una de les
més Fans d'aquesta area. Es vincula al nióii Ilatí com a ciutat federada,
i fou després, des de la primera fase de i'Imperi, municipi roma. Encara
que no sabem res de l'estructura del nucli urbi, perqué ha estat cobert
per les construccions medievals i modernes, cal suposar ia continuitat topogrsca que s'ha mantingut ñns avui.
ELS CASOS INCERTS: CONTINUITAT O FUNDACIONS NOVES?
Ara ens toca comentar el cas d'iin pare11 de ciutats que no ens atrevini a situar d'una manera radical dins d'uiia o de I'altra serie, perque
no hi ha prou elements de judici.
No fa gaires aiiys, Tirraco era considerada, unanimement, ciutatamb
precedent indígena. Ningú no discutia que la muralla conegnda amb el
nom de ciclbpia era el recinte monumental d'un centre urbi anterior a
la conquesta romana, i fins i tot, segons alguns, molt anterior. iQuins elements de judici mantenien aquesta hipotesi? En realitat cap, llevat de
la idea que els romans no construiren amb tecnica ciclbpia i que, per
tant, la muralla havia d'ksser necessiriament molt antiga. Observem
en primer lloc que el perímetre de la muralla, ben conegut, tanca una
superficie d'unes 60 hectiries, espai absolutament desproporcionat amb
tot el que coneixem de les ciutats indigenes pre-romanes del nostre país;
i b s i tot amb la ciutat grega d'Empúries. La suposada Tirraco preromana hauria estat una ciutat indígena immensa, hauria tingut, doncs.
una demografia molt superior a quansevol altra i una importancia niolt

destacada. D'aquest fet no en podem trobar cap indici a les fonts escrites. Hauria estat una ciutat iberica tan gran corn ho fou Timaco
quan esdevingué la capital de la província romana, ia que la muralla
considerada romana se superposa a la suposada indígena. =Podem imaginar una ciutat indígena tan gran corn la capital de la Citerior? Es
estrany que aquest argument de lbgica historia no fos previst. En tot
cas la crisi de la cronologia de la muralla ciclbpia ha vingut per la via
de les investigacions arqueolbgiques, quan han mostrat que toda la
muralla, de dalt a baix fou construida d'un sol cop, i que la part ciclopea
és la base d'un conjunt ediücat amb dues tecniques. Els fragments de
ceramica trobats entre el reompliment entre els dos paraments, tant el
superior corn linferior, no permeten datar la muralla abans del &al del
segle m o a .les primeries del n aC. Correspon doncs a un moment
immediatament després de la conquesta romana. Que el dubte de si
[obra fou bastida en funció de la guerra púnica (Tarraco era la base
romana equivalent al que era Cartago Nova per part cartaginesa) o bé
en funció de l'establiment en la capitalitat quan es crea la província
Citerior. Per al problema que ara ens interessa és un detall secnndari.
Descartada la muralla, l'única base arqueolbgica per demostrar que
existí una ciutat pre-romana seria la troballa, dins del recinte, d'elements
anteriors al segle UI aC. cosa que 6n.s ara no s'ha produit h a manera
explícita. La ceramica iberica procedent del subsol de Tarragona que
hem pogut estudiar no 6s gaire abundant i és tota de la segona fase
ibhica, és a dU, entre el segle m i el segle I aC., contemprhnia del
moment que els romans ja lu eren establerts. Hom menciona u11 fragment
de ceramica htica del segle IV. Es per ara molt poca cosa corn a indici
d'una ciutat.
Queda el fet que la situació de Tarragona, el turó arran del mar, és un
lloc típic de poblament iberic, i que no s'hau fet excavacions suficients
perque es pugui donar corn un problema resolt. Queda també l'argument basat en la nurnismhtica. Les monedes iberiques del sistema del
denari amb inscripció Cesse han estat considerades tradicionalment
corn testimoni d'encunyacious de Tarragona amb nom indígena, i s'acostuma de creure que es tracta de nom de ciutat i no de tribu. El cas de
Tarragona no es pot considerar doncs corn un cas resolt.
Tampoc ho és el de Tortosa, municipi i colonia romana, segons les
kpoques, problema de situació jurídica que ha creat diverses iuterpretacioiis. iExistí, corn vol Hübner, un municipi Ikrcavonia A o r i g e n
indígena- absorbit després per la colbnia Dertosa, la fundació nova?
L'arqueologia, de moment, no ens resol l'evolució del nucli urbh. Seria
Iogic de creure que existí un poblat indígena a la @da, transformat
urbanísticament en la nova ciutat romana cap al pla. Pero manquen
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investigacions monogrXiques basades en excavacions o almenys en
sondeigs.

LES CIUTATS NOVES
Els conceptes de ciutats noves cal rnatisar-lo. jQue hem d'entendre
per ciutat nova? Si i'apliquéssim d'una manera radical, no en trobaríem
gaires. Per altra banda, des de molts punts de vista totes les ciutats del
segle I aC. endavant podriem considerar-les noves. Ho eren a nivel1
de la societat que hi vivia, 6ns i tot les que tenien arrels ben directes,
in situ, i les que continuaven engrandirit-los i transformant-los els vells
nuclis indígenes o colonials. Quan parlem de ciutats noves ens refenm
a dues categones:
a) Les que podriem dir radicalment noves, perque no és possible
trobar-los-hi cap precedent directe, ni al lloc de la ciutat ni als voltants.
Sbn Mes d'una decisió política.
S6n tres: Valentia, Palma i Pollentia. 1 totes tres, molt signiücativament duen noms típicament i esclusivament romans sense cap mena de
precedents locals que poguessin representar el nom del nucli anterior.
Es possible d'objectar que aquest tipus de noms tenen més valor d'indici cronolbgic que no pas daltra cosa, ja que responen a una moda
que s'impod durant part dels segles u i I aC., és a dir, a una epoca
primerenca de les fundacions urbanes romanes. Corresponen a la serie
Pollentia, Florentia, etc. Perb la manca d'indigenisme en el nom no és
més que un aspecte, que complementa la informacib que tenim d'altres
fonts, com veurem en tractar de cadascuna.
b) Les ciutats a les quals podem trobar unes arrels més o no tan
directes sobre el país, perb que en tot cas representen la creacid d'un
centre urbd establert al marge del nucli o dels nuclis que poden considerar-se que n'eren els predecessors amb un trencament topografic clar.
És el cas de Barcino si partim de la idea que el nucli anterior iberic i
roma era a Montjuic, el de Baetulo, el de Illuro o el de Dianium (Denia),
que devien partir dels poblats dels turons prbxims, quan el descens al
pla no es feu arran mateix de I'antic nucli com hem vist que passh per
exemple a Sagunt, o a Lleida, que més aviat s6n exemples d'ampliacions,
o a Lliria on hi ha un trencament, pero geogrhficament mínim. Les ciutats d'aquesta categoria, bé que noves, conservaren sempre el nom antic,
més o menys Ilatinitzat, com a nom únic o com a nom basic dins de
titulacions llargues.
Comparades amb els nuclis antics que perduren, les ciutats noves
creades del procés romanitzador no s6n gaires perb, simptomiticament,
hi trobem totes les que seran destinades a tenir un futur urbh més
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brillant: Barcelona, Valhncia, Alacant, Palma de Mailorca, les que avui
presenten el d x i m demogrhfic dels Paisos Catalans. Aquest fet ens
indica que cal que obsewem amb molt de respecte i d'interhs el cas del
naixement de les ciutats a PBpoca romana. De seguida es destaca un fet:
totes s6n ciutats litorals, en el sentit més estricte del mot, marítimes.
Amb l'entrada al m6n llatí l'eix bhsic de la vitalitat del país s'bavia girat.
La costa juga el paper capital, paper que sembla que abans no havia
tingut mai. Si més no, amb els documents de que disposem no gosaríem
de proposar-ho. 1 el predomini de la zona costanera, que aleshores s'estrenava, ja no es perdrh mai més. No es tracta només del factor purament marftim -els ports-. Hi ha també la situació sobre la gran via
que vertebrh el país de nord a sud i de sud a nord. En el cas de Mallorca, una ciutat a cadascuna de les costes, septentrional (Pollmtia)
i meridional (Palmu) i fins i tot en el cas de Menorca una en cada extrem
Mago (Mao) a llevant i lamo (Ciutadella) a ponent. Urbs fundades a les
planes, sense noses geografiques als voltants, amb comunicacions obertes
i sempre amb bones possibilitats agríooles a la rodalia, encara que en
algun cas com el de Valentia les possibilitats fossin més aviat de cara
al futur, perque només un treball previ, llarg i costós, podia donar naixenca a la futura horta, en bona part encara zona d'aiguamolls quan es
decidí de crear un nucli fundacional. Tot aixb no és pas cap novetat,
coneixent la historia general de les creacions urbanes romanes, ja que
la llista de les grans ciutats actiials $Europa que nasqueren en la
romanització és impressionant. Pero valia la pena de fer-ho observar
en relaci6 a casa nostra, on no disposhvem, fins fa molt poc, d'informació
suficient per a poder-ho valorar, i acabem d e veure com encara hem de
considerar dubtós algun cas, com el que hem citat de Tarragona, que si
poguéssim assegurar que també és una fundaci6 romana reforpuia part
del que acabem d'esbossar.
Catalunya
Fins i tot deixant de banda el problema de Blunrla (Blanes) que no
estem segurs de si fou municipium i de que no en tenim informació
arqueolbgica i epigrhffca, és facil de constatar una clara concentració de
ciutats noves a la costa central de Catalunya, entre el Tordera i el Llobregat. Una colonia Barcino, i dos municipis, Baetulo i Il.luí0.
Badalona i Mataró romanes presenten molta semblanca. No ja sols
per l'aspecte general de la situació, que és obvi. També per la topografia
concreta. Totes dues tenen emplacaments similars, damunt d'una petita
elevació de terreny entre dues rieres, la Riera i el Rierot en el cas

d'lltu~o,la riera del Canyet (o d'En Folc) i la d'En Jomet (o dels Frares) en el de Baetulo, situació molt típica de les noves fundacions romanes que es repetid, molt a prop, a Barcelona. Probablement foren
també de una mida semblant, petites. Mataró, de la cual dispsem de
més precisions, tenia entom de 6 hectiries. Pero el que els d6na caricter
de germanes és, sobretot, el procés que les féu sorgir.
No sembla discutible que són filles del desplacament dels indígenes,
els laietans, que abandonaren els poblats a les serres del Maresme i
baixaren a la costa. D'aquests poblats n'hi ha molts d'identi6cats i si bé
a v ~ uno estem en condicions d'establir la cronologia h a 1 de cadascun,
és evident que desaparegueren abans de la romanització, com demostra
la manca -o la raresa- de sigillata. Els segles u i I abans de 1'Era
sembla el moment del gran canvi, i resulta simptomatic que sigui la data
inicial de les ciutats, documentada sobretot a Badalona, on hi ha elements d'kpoca romana republicana, pero cap d'anterior amb segwetat
al segle n aC. No sabem si va haber-hi imposició per part dels romans
o si el centre urbi inicial s'arrecerh entorn d'alguna petita fundaci6
previa romana, potser d'origen militar. En tot cas aquest procés de
poblameut Barre1 netament indígena explica el carhcter també local
dels noms de totes dues ciutats, i les encunyacions monetaries, fetes
ja sota el patró roma, que porten els noms iberics i alfabet iberic: Baitolo i Zlduro. Con1 és ~iormala les nostres ciutats, I'inici del moment d,e la
florida de la romanització es pot situar entorn a l'epoca d'August i a
partir de les primeres dkcades del segle I dC. i tant l'uria com Paltra
tingneren el moment bo durant I'Alt Imperi.
Barcelona mereix una atenció especial. Fins i tot deixant de banda
el pes de la ciutat dins el panorama de l'urbanisme catala dels darrers
segles, hi ha uns problemes que ens han d'interessar Cuna manera especial: per una baiida, les darreres investigacions discuteixen la visi6
tradicional que, durant molts d'anys, havia estat considerada com la
solució definitiva de la historia antiga de la ciutat; per I'altra, si valorem
les hipbtesis noves, Barcelona es presenta com un cas especial i simptomatic d'nrigen d'una ciutat romana a casa nostra. Es alhora un exemple
evident de continnitat, pero també de ciutat nova, un cas en el qual la
problemitica del pes dels vells nuclis indígenes s'arrenglera al costat
dels resultats de l'acció romana, que porten les novetats essencials -des
del punt de vista de la topografia de la ciutat- que, a la Ilarga, sera
~lecisiui definitiu de cara al futur urbh. Fins fa ben poc, la visió de
I'origeo de Barcelona depenia de les hipbtesis que, a principis de segle.
havien fet scceptar el P. Fita i, sobretot, Carreres i Candi. Partien de la
clualitat originaria entre uii iiucli indígena establert a Monquic, qiic
horn suposava que dnia el nom de Laie, i la nova creació urbana del
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la pretesa dualitat Barceno-La&, perqult aquesta darrera, com a ciutat,
no és documentada amb prou certesa.

El País Valencia
Sobre el problema de les fundacions urbanes romanes al País Valencia hi ha moltes novetats obtingudes en aquests darrers anys.
Sembla que per fi podem donar per resolta la qüestió de l'origen
de la ciutat de Valencia, objecte de tantes discusions. Les possibilitats
h v e s t i g a r al subsbl a la zona dels voltauts de la Seu ha demostrat que
el nivel1 més antic, que se superposa directament als aliuvions verges,
conté només materials d'epoca romana, de la fi del segle n als comencaments del I aC., i que després d'aquesta data els estrats que continuen
donen el procés histbnc fins a l'epoca medieval i moderna. Tot lliga
perfectament amb la notícia de Livi segons el qual després de la derrota de Viriat una part de les seves forces, que s'havien rendit, foren
establertes a una ciutat que s'anomend Valentia, i segons el context
histbric !a fundació havia de tenir lloc l'any 136 aC.
La controversia havia girat sobre dos punts. Primer la hipbtesi que
Tyris, una ciutat citada al Penple d'Avih -i mai en cap altrc text
més solvent-, era situada exactament al mateix lloc on després hi hagué
Valhncia. Per poc versat que hom sigui en els problemes de la nostra
historia antiga, tothom sap com és dificil de localitzar amb iin minim
de seguretat les cites geogrdfiques de l'Ora Maritima. La identificació
Tyris-Valencia es vaguíssima (suposant que Tyris haguks existit mai).
Perb fa uns quants anys, quan aparegueren fragments de cerdmica iberica a conseqüAncia de les primeres excavacions que es feren dins de
Valencia, svmbli una con&mació. Era oblidar que les produccions dels
terrisers iberics continuaren ben entrada la conquesta romana, seguint
la vella llei que fa que a les tradicions artesanes els costi de desaparhixer. Ara sabem que, en efecte, als nivells profunds de Valencia es
troba ceramica iberica, perb en els mateixos estrats en que dominen les
caramiques romanes i entre elles la campaniana A i B, de cronologia
relativament segura. No hi ha doncs un precedent iberic demostrat per
la.peramica.
El segon punt de la controversia era que, ja que les guerres de
Viriat contraels romans tingueren per escenari la banda occidental de
la península, la ciutat creada per establir els soldats vencuts bavia de
trobar-se a la zona prbxima i no a la costa mediterrhnia. Diverses poblacions que duen el nom de Valencia s'han disputat I'honor d'ésser
l a que fundaren els romans i que cita Livi. Es un argument tan debil
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com I'anterior, comenpnt pel fet que diverses d'aquestes localitats és
ben clar que tingueren el nom de Valencia a pa*
d e la repoblació
medieval i que abans tenien un altre nom. E n tot cas, resulta demostrat per I'arqueologia que, si la nostra Valencia no fos la del text de
Livi, seria en tot cas una ciutat nova, fundada vers la segona meitat del
segle 11 aC., i aquest és el punt que ara ens interesa.
No es pot parlar de cap precedent prbxim geograficament. La zona
on s'edifica Valencia, una plana en bona part llavors pantanosa, repeliia el poblament, de manera que no es coneix cap nucli iberic a la
rodalia de la ciutat, tots s6n relativament Iluny. Potser aquesta manca
de tradició local explica que fos adoptat un nom típicament llatí, un
nom considerat fast, que es repeteix en altres fnndacions, i del qual en
els P a k s Catalans només hi ha un altre cas comparable: el de Pollentia
a Mallorca.
Valentia no fou colonia fins anys després d'haver estat fundada i el
títol degué tenir origen en algun establiment de romans o d e soldats a
la fi.d e la seva vida militar, en un moment incert del segle I aC. Aquesta
doble onada fundacional explica la curiosa i poc corrent dualitat de
l'estructura municipal de la ciutat, amb dos ordines: el dels ueterani
i el dels ueteres.
Si el problema de la data de fundació i la romanitat inicial es pot
considerar resolt, no sabem quina era amb s e y e t a t I'Area urbana. Mai
no ha estat trobat cap vestigi de muralles. La cartogra6a de les troballes que corresponen a la zona urbana demostra que fou una ciutat
petita, de no gaire m& de 6 hectaries, el centre de la qual, el fbmm,
devia correspondre al lloc on hi ha la Basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats.
Potser al& veura amb sorpresa que situem Didnium, Dénia, entre
les ciutats fundades a l'epoca romana. La tradició emdita hi ha vist dos
precedents, un de grec i un d'iberic. El precedent grec fóra la ciutat
d'Hemeroscopeion, de la qual mai no ha estat trobat ni el més lleu
vestigi directe ni iudirecte i que en I'estat actual de la investigació no
hi ha més remei que deixar de banda. El suposat precedent iberic 6s un
cas pintoresc. S'havia decidit que existí a Déuia un poblat iberic anomenat Diniu, basant-se exclusivament en unes monedes iberiques on es
llegia aquest nom. Pero es tracta d'una lectura equivocada de les monedes de Dabaniu de quan l'alfabet iberic no havia estat desxifrat
encara del tot. El primer signe DA es llegia com a D; el segon BA
(que en I'escriptura iberica és un pal vertical) com a 1, com si fos
una 1 llatina; els tres finals, tots tres signes alfabetics, eren llegits correctament. 1 així sorgia D-I-N-I-U, en lloc de DA-BA-N-I-U. Fa anys
que numismatics i epigafistes Ilegeixen perfectameiit els retols de les
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monedes, pero els historiadors havien oblidat, sembla, d'on havia sorgit
aquest poblat iberic de Dénia anomenat Diniu, i la confusió s'ha mantingut 6ns fa molt poc.
Una monogaiia recent ha reunit totes les troballes arqueolbgiques
i epigrifiques conegudes, que comencen el segle m. Els materials més
antics són fragments, escassos, de campaniana E, que demostren poblament ja durant el s. I aC. i potser b s i tot a les decades h a l s del n aC.
Segueix ceramica sigilhta d'epoca d'August que creix en gran proporció
a partir de la meitat del segle I de la nostra Era. La campaniana correspon a I'epoca que les fonts citen Dénia corn a port, a s&poca de les
guerres sertorianes (Cicero, Verrines 1, 87; 5, 54; Sallusti, Hist. ILl, 6).
$S possible que el nucli originari nasqnés corn a conseqüencia de
la davallada dels indígenes que abans habitaren els poblats de les muntanyes prbximes, corn el del Pic de I'Aguila del Montgó, conegut per
prospeccions i que presenta corn a element cronolbgic final la campaniana E, la mateixa que trobem a la base de Dénia. Es podria posar en
parallel, doncs, amb els casos de Baetulo o d'lluro. Aquest origen indígena dels habitants podria explicar que durant la primera epoca fos
ciutat estipendiaria (Plini HN, 111, 20 i 25). Després fou municipi, corn
demostren diverses inscripcious del temps de l'Alt Imperi. La quantitat
de lapides conservades, 36, indica un nucli urbi de certa categoria, i ha
confirmen els fragments escultbrics i arquitectbnics, que es reparteixen
cronolbgicament des del segle I al N o v dC. i que enllacen amb l'epoca
que fou seu episcopal, manifestant una clara continuitat que es mantingué fins que fou capital d'un regne d e taifes i fins avui. L'area urbana
no la podem delimitar amb gaire precisió, pero és entorn del castell,
entre els barrancs del Regatxo i de Santa Paula, corn un exemple més
del tipus de ciutat nova, romana, sobre un petit turó arran del mar,
entre dues rieres.
El cas de la ciutat romana predecessora d'Alacant és un cas curiós
de la historia de la investigació. Quan a h a l s del segle m fou ampliada la ciutat cap a la zona que era coneguda amb el nom, ben significatiu, dels Antigons -i que després se n'ha dit barri de Benalua-,
es van fer una serie de troballes d'elements romans. Primer vers 1877
una inscripció, fragmentada, dedicada als emperadors Antoní Plus i Commode pel municipium lucentid, que es data entre el 196 i el 180. Poc
després, les obres de les noves construccions exhumaren i destmuen zones extenses de ruines romanes. Un emdit alacantí, Rico, anota sobre
la mama dels treballs molts dels elements que apareixien, pero publica
ben poc i un mauuscnt important que deixi no ha estat valorat fins
no fa gaire. Aixi, els testimonis de i'Alacant romana, avui perduts totalment, han passat en silenci i tots els historiadors ignoren general-

ment l'origen e' la ciutat. El text d e la inscripció citada és ben significatiu: ens dóna el nom de la ciutat, Lucentiim, d'ou deriva Alacant.
Desplacar el nom a .la ciutat del Tossal de Manises, a la qual ja ens
hem referit abans, no té cap sentit, i els equilibris fets per algun emdit
local, molt divulgats entre els alacantins, manquen de possibilitats. Una
altra inscripció es refereix a un arc. Les mines identiñcades s'extenien
de i'actual estació d'autobusos al carrer que fins fa poc s'ha continuat
dient dels Antigons. Aquesta distancia representa l'eix major del conjunt urbi, eix parallel a la costa, delimitat per la banda de tema pel
curs antic del barranc de Sant Blai. L'eix menor, perpendicular a la
costa, és molt m8s curt i la ciutat, cap a i'interior, no arribava als actuais
passeigs de Maisonave i d'Aguilera. Malgrat que els límits són molt
incerts, hom pot calcular (sense incloure la necrbpolis) una superficie
dels voltants de 10 hectaries, superior a la de i'Alacant medieval. Es
tracta doncs duna ciutat de tipus mitja dins de les del nostre país.
Hem de considerar-la creació romana? No hi ha cap noticia que fos
trobat material indígena. Els elements més antics corresponen al segle I aC., encara que potser alguns~denaris, no classificats, podien haver
estat més antics. L'origen roma que indiquen els pocs elements que
tenim es justifica també, per la situació, tan semblant a altres casos que
hem analitzat. La gran massa de ceramica trobada, que hem pogut estudiar sobre els vells dibuixos, era del Baix Imperi, demostrant que
Lucentum es mantingut fins al final de la romanitat, i que potser
aquesta epoca tardana fou el millor moinent de la ciutat.
Les llles Bakaís
En referir-nos ara a les Balears caldra prendre el sentit antic del
tema, és a dir Mallorca i Menorca, excloent les illes que se'n digueren
Pitiüses (Eivissa, amb el seu apendix, Formentera). Mallorca i Menorca
són una unitat histbiica clara en temps anteriors a la conquesta romana,
amb la cultura talaibtica que uní dins d'un mateix mrrent de civilització
totes dues illes durant les edats del bronze i del ferro, mentre que Eivissa, ocupada pels cartaginesos, era un m6n a part. Les caracteristiques
sociolbgiques de la cultura talaibtica no pemeten parlar de ciutats a
Mallorca o a Menorca.
Totseguit després de la conquesta, realitzada el 123 aC. per Pexpedició de Cecili Metel Baleiric, foren establertes a Mallorca les dues
ciutats que, signiücativament, tingueren noms típicament romans i no
derivats de topbiiims locals o de nuclis indígenes existents: Palma al
sud i Pollentia al nord de I'illa. Segons Plini (3, 5, 76), eren oppida

cioium romanorum, pero Mela (2, 7, 20), que deu donar la situació posterior, les considera colonies.
El problema de la identificació de Palma no és ficil. Els emdits
reneixentistes el consideraren resolt, h s al punt que aconseguiren que
Palma tomés a esdevenir I'any 1717 el nom de la capital de Pilla que
des de i'Edat Mitjana fou conegnda simplement amb el nom de Ciutat,
i a PApoca islamica, Medina. Pero la raresa de troballes romanes, cap
de monumental i molt poques de modestes, feu que durant el segle xtx
la identificació de l'antiga Palma fos discutida seriosament, sobretot a
partir de la valoració de la gran quantitat d'epigraña llatina sorgida a
Sa Carrotja a Ses Salines de Santanyí. Aquest argument decanta a favor
de situar Palma a Ses Salines no sols per diversos erudits locals, sinó 6ns
i tot per especialistes de la categoria de Hübner. La capital de l'illa ha
continuat fins ara sense donar testimonis significatius, pero una analisi
de les inscripcions demostra que les inscripcions de Ses Salines, bé que
forca nombroses, no prova que hi existís una ciutat important. Totes són
funeraries, amb predomini d'indígenes romanitzats, segons sembla per
Sonomastica, sense cap referancia a carrecs municipals ni a personatges
amb funcions importants. Mentre que entre les escasses que procedeixen de Pactual Palma hi ha una referencia, fragmentaria, a un nom
d'emperador, una altra a un duumvir de la tribu Velina, que sabem que
fou la tribu a la qual eren inscrits els ciutadans de Palma, aid com els
de Pollentia. Es, doncs, un indici favorable a tornar a la identificació
tradicionarl de Palma. Sota de i'edifici de YEstudi General LulliA han
aparegut ceramiques romanes, la més antiga de les quals és Paretina,
indicant que ja hi havia poblament en torn dels temps d'August. Cal
esperar que noves investigacions i potser algnn descobriment fet per
atzar aportaran, amb el temps, més documents.
Al costat del gran buit arqueolbgic de Palma, la situació de Pollentia
és exceHent de cara a la historia de la ciutat, ja que la majoria de
ruines, cobertes per conreus de seca, permeten excavacions en gran escala. Només un petit sector del recinte antic es troba sota Pactual Alcúdia. Hi treballem amb un equip des del 1957, seguint un pla sistematic, sota el patrocini de la fundació nord-americana William L.
Bryant, amb el programa d'exhumar una gran part de la ciutat. Les
investigacions fetes fins ara ja permeten de presentar algunes novetats.
Les discusions sobre la situaci6 de Poll&ntia també comencaren el
segle m, i el fet que el nom derivat fos Pollenca va fer que durant
molt de temps els erudits s'inclinessin a identificar la vella ciutat amb
Pollenca. Malgrat l'abskncia de vestigis romans pollencins i que les
freqüents troballes fetes als voltants d'AlcÚdia (sobretot entorn de l'ermita de Santa Anna) indicaven que allí hi hagué una ciutat, es man36

tingué durant anys la resistencia d'acceptar que Polientia fou Aicúdia,
malgat que des de sempre alguns escriptors ho defemaren. Des de la
segona meitat del segle xur la qüestió, perb, queda resolta.
Una de les sorpreses de les nostres excavacions ha estat de trobar
indicis de cabanes talaibtiques sota el niveil roma més antic. La fundació es feu sobre un espai no radicalment deshabitat abam, perb no
és posible, per ara, concretar quina fou la importancia d'aquest habitat
pre-roma, que en tot cas, per les raons adduides, no podem considerar
com un nucli urba. El nivel1 antic de la ciutat correspon al moment iminediatament posterior a l'epoca de la fundació segons les fonts, és a dir,
a la f i del segle n aC. i a les primeres decades del següent. Es tracta
d'un cas parallel al de Valencia, on, com hem vist, les investigacions
arqueolbgiques ens aproximen a la data fundacional segons la tradicó
escrita. A través del sector excavat fins ara, que compren tres grans
cases i un tros de muralla, es pot observar la continuitat histbrica h s
a l'epoca bizantina, amb un moment bo durant l'Alt Imperi, indicis de
la crisi del segle IU i una fase més feble a partir d'aquesta data. L'entrada dels arabs provoca la f i de Pollentia.
Molt ben situada a l'istme que separa les badies de Pollenca i $Alcúdia, degué ésser una ciutat relativament irnportant, com demostra no
sols la qualitat de moltes troballes, sinó sobretot l'extensió urbana, que
es pot calcular entorn de 12 hectaries. El lot epigrafic és el més abundant i ric de les Balears: conté dues dedicacions imperials (fragmentaries), una de les quals dedicada per la respublica pollentina, diverses
mencions de cbrecs municipals i de decurions, i mostra, reiteradament,
que els ciutadans pertanyien a la tribu Velina. L'empenta urbana de
la nova fundació absorví, sembla, el nucli indígena, prbxim, de Bbquer
al Port de Polleup, del qual hi ha referencies ñns a principis de l'Imperi, perb que no arriba a esdevenir un veritable centre urba, malgat
que continua com a nucli habitat durant tota i'hpoca imperial, segons
els vestiges (ceramica, monedes, etc.) que arriben fins als segles IV o
v dC.
Les especulacions sobre una possibel colbnia cartaginesa a Ma6,
basades en la realció entre el nom i el del militar púnic Mago, no són
prou per demostrar un precedent real de la ciutat romana, i no tenen
per ara cap ajuda per part de les notícies de l'arqueologia. En canvi,
l'epigafia proporciona documents s e y r s respecte de la ciutat romana,
amb les referencies a la respublica nmgontana, al municipium mugontanum i rnés concretament al municipium flaoium magontanum, tito1
que permet de conhixer que la constitució orghica de la ciutat dins
les normes municipals romanes data de i'epoca flhvia, segurament, doncs,
de Vespasia. Sis de les 13 inscripcions procedents de Maó es refereixen
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a & e a municipals, duumvirs, adils i flamens. Quan Mela (11, 7) qualifica Mago i Jamo (o lammo) de Castelia es deu referir a un temps anterior a la creació del municipi pels Bavis.
UNA DISTRIBUCIO EQUILIBRADA
El panorama, des del punt de vista estadístic, se'ns presenta així.
Hem considerat 27 ciutats que foren coloniae o municipiae, deixant
de banda casos incerts o petits nuclis que si bé üngueren jurídicament
categoria urbana no sembla que arribessin a esdevenu nuclis urbans
destacats. Dobe són a Catalunya, deu al País Valencia, cinc a les Illes
Balears.
A Catalunya trobem una ciutat &rigen especial, Empúries, que
nasqué del nucli grec i sis ciutats que deriven directament dels precedents indígenes: Gerunda-Girona, Egara-Terrassa, Sigarra, lesso-Guissona, Ilerda-Llmda, Aesso-Isona. 1 tres ciutats que podem considerar
noves: Iluro-Mataró, Baetulo-Badalona i Barcino-Barcelona, només
aquesta darrera colonia, tota la resta municipis. Hem acordat que no
veiem del tot clars els casos de Tarraco-Tarragona i de Dertosa-Tortosa,
malgrat que ens incliwivem per Tarragona com a ciutat nova i Tortosa
com a continuació d'un nucli indígena.
Al País Valencia, cap centre d'origen colonial grec o fenici-cartaginhs.
Sis d'origen indígena: Saguntum-Sagunt, Erleta-Llíria, Saetabis-Xativa,
Ilici-Elx (que fou colonia), Bisgargis, de situació no segura; el Tossal de
Manises - de nom Ilatí desconegut. Tres de romanes noves: ValentiaValencia (colonia), Dianium-Dénia i Lucentum-Alacant. 1 deixem de
definir, per manca de documents, la ciutat de nom ignorat establerta a
la Vila Joiosa.
A les Balears, fora del cas d'Ebusus-Eivissa, fundada pels carta@nesos, les dtres quatre cal considerar-les noves: Pollentia-Alcúdia, PaEma a Mallorca i les dues de Menorca, Magó-Maó i lamo-Ciutadeila.
Resulten, doncs, dues d'origen colonial pre-roma, dotze amb continuitat directa del món indígena i deu fundades durant el pi-océs de
colonització, deixant les tres sobre les quals no hi ha prou elements per
decidir-ho.
Ara bé, més que no les xifres, d o que ens ha donat amb més claredat i'indici de que va representar la creació, o recreació, de les ciutats
a casa nostra és el fenomen, realment extraordinari, de l'equilib~id e la
distribució geografica. Abans bem assenyalat com la costa prengué importancia, pero la vitalitat del litoral no ens ha de fer oblidar com tot
el conjunt fou cobert per la transformació urbana. No hi havia cap
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indret, de tots els Paisos Catalans, des del qual no es pogués a t h y e r
una ciutat a una quarantena de quilometres de distancia, cosa que vol
dú; posant-ho a mides humanes, un dia de camí a peu sense gaire esforc. Des de molts punts, és clar, amb aquests quaraota quilometres
assenyalats es podia anar a rnés f i n a ciutat, i a algunes zones fent
molt menys camí. Si considerem només colonies o municipis molt ben
documentats, només ens faiia, dins d'aquest &lcul, el sector central pinnenc i prepirinenc, pero és un buit que resulta cobert si acceptem
que Llívia (Iulia Libica) fou municipi, com és molt probable.
A Catalunya podem fer alguna prova de la regularitat de la
xarxa d e les ciutats. No es pot esperar, com és lbgic, d e trobar una
ciutat a cada comarca, donat que les nostres unitats comarcals són sovint molt petites. Pero si prenem un sistema de distnbució de comarques Ibgic des del punt d e vista geograñc i econbmic, com ara la divisió de regions que, agrupant diverses comarques d'una manera coherent, establi la Generalitat, comprovem que a cadascuna de les regions
hi hagué, aimenys, una ciutat romana. Només hi ha una excepció, que
6s molt fici! $interpretar: el cas de la regió d,e Reus, que oomprén
les comarques del Baix Camp, el hiorat i la Ribera d e I'Ebre, que no
tingué cap ciutat romana, pero cal tenir present la projecció de Tarraco
sobre aquest territori, i en el cas de la Ribera la proximitat de Dertosa.
L'equilibri d8ela distribució territorial de les ciutats romanes és sovint
superior, no ]a al d'avui, a l a de les grans transformacions del darrer
segle i mig d'iudustrialització, sin6 h s i tot al del període entre la fi
del món antic i el sede m. Per exemple, durant els segles xv i xvr, no
hi bagué cap nucli de més de 100 focs al NW de Catalunya, més amuut
de Balaguer, segons els censos del 1497, 1515 i 1553, mentre que ja
hem vist que a Pbpoca romana Iesso-Isona tingué categoria de ciutat.
Aquest equilibn explica que quan la ciutat autiga ha perdut amb
el temps el caracter de capital de zona, aquest carkcter passa a un centre
4 a uns centresrelativament propers al nucli original roma. Es el
cas d'Aesso-Guisona, el paper de la qual es desviii cap a Cervera, o
d'Emporiae-Empúries, que passa primer a Castelló i després a Figueres,
o de Sigarra, el paper de la qual hem de suposar que han heretat en
certa manera Manresa o Igualada.
Els canvis han estat sovint en un sentit contran a la concentració,
perdent-se algun nucli urba que 110 fou substitnit per cap de nou, veí.
Així, Badalona no ha tornat a esdevenir ventable ciutat ñns que ha
entrat dins del procés industrial recent, en bona part depenent de Barcelona, mentre que per altra banda cap nucli medieval important nasqué, per a substituir-la, al litoral entre Mataró i Barcelona. Al sud del
País Valencia no s'ha pogut manteiiir, a un territori no gaire extens, la

concentració urbana de quaire ciutats que representaren en temps roma
Lucentum, Illici, i les de nom desconegut de La Vila Joiosa i El Tossal
de Manises: quatre nuclis urbans es reduiren a dos, Aiacant i Elx, tots
dos U s de ciutats romanes; les altres moriren. En molts pocs casos
la xarxa de les ciutats romanes ha estat modificada, abans del segle xvm,
en el sentit d e noves creacions. Només el pes del Pirineu i del Pre-pirineu a la historia medieval de Catalunya explica cauvis favorables al
naixement de nuclis urbans nous. 1 al País Valencia, si Moreiia hereta,
tal corn podem suposar, la fnnció de Bisgargis, s'omplí el buit litoral
entre Dertosa i Saguntum, amb Casteiió, nascuda a l'Edat Mitjana,
o Alcoi, lluny de cap ciutat romana, que sorgí de la iudústria medieval.
Observem el cas especial de Tarraco, on la importancia de la ciutat
antiga explica la manca de nuclis urbans proxims, i en canvi, quan Tarragona perdé el caricter de gran centre, durant l'Edat Mitjana, veiem
néixer diverbes ciutats no gaire lluny: Reus, Valls, Montblanc, que no
tenen precedents uxbans antics.
Ara bé, equilibri de distribució no vol dir igualtat d'intensitat. En
aquest punt les concentracions de les ciutats romanes prefiguren gairebé
sempre allb que després passari. Dins d'un radi d'una irentena de quilometres de Barcelona trobem quatre municipia (Barcino, Baetulo, Iluro,
Egara), i si hi havíem d'afegir Aquae Calidae serien cinc, responent a
l'alta demografia que des d e fa segles manifesten el Barcelones, el Valles
i el Maresme. D'una manera semblant, encara que no tan acusada, la
part central del País Valencia, amb Valentia, Saguntum i Edeta, ens
dóua, també, un index alt, que demogrA6cameut ha mantingnt i ja hem
vist com les comarques entorn d'Alacant tornen a donar un altre mixim
de concentraciá romana, lligat a la intensa demografia actual. El panorama de la distribució de les ciutats durant l'Imperi roma no és tan
Uunya, doncs, com semblana a primer cop d'ull.
LA GRANDARIA DE LES CIUTATS
Hem d'entrar ara a tractar, encara que signi rapidament, d'un problema inevitable i difícil. Com eren demograficament aquestes ciutats?
dpodem comparar-les entre elelles i en relació amb les altres ciutatc del
m6n roma en general?
Defugirem qualsevol assaig de chlcul demogriíic, massa incert sempre, quan es tracta de nuclis urbans de PEdat Antiga. Si recordem que
la xifra donada per a la ciutat de Roma durant SImperi oscilla de
200.000 a més d'un mili6 dxabitants, segous diversos antors, tots solvents, comprendrem que si aquesta 4s la situació en un cas del qual

tenim la millor informació, no és qüestió de fer cUculs d'aquesta mena
sobre les nosttes ciutats.
Pero és possible un camí aproximat, el del chicul d e les extensions
respectives, sense voler-les traduü a xifres d'habitants, que ens poden
donar una visió aproximada de la importancia relativa de cadascuna.
Ens cal només, aid, coneixer quin era l'espai ocupat per les construccions urbanes, i dic "només" amb una certa ironia, perque el problema
no és gens fAcil. Els casos dels quals tenim un coneixement arqueolbgic
prou solid per establir les Arees urbanes amb aproximació satisfactoria
no sovintegen. Ben al revés, fins i tot quan podem disposar d'un element que sembla decisiu, com és el tracat sencer o gairebé sencer de
la muralla, cal actuar amb prudencia a l'hora dels calculs. Hauria d'ésser
possible poder determinar si és la muralla originaria, fundacional, Iímit
que més endavant pot haver estat sobrepassat per barris nous. O bé si
les fortificacions que es conserven responen a un moment tarda, i aleshores podria significar que al10 que ens marca fos l'extensió urbana reduida, exclusiva del Baix Imperi, fenomen que fou freqüent arreu del
món roma després de la crisi del segle III.
Malgrat que, ja d'entrada, haurem de descartar un bon nombre de
ciutats, perque des d'aquest punt de vista no en sabem res o ben poc,
fins i tot de les que ens atravirem a fer entrar al calcul advertim que
no podem donar-ne més que mides aproximades.
Amb les ciutats dels P a k s Catalans podriem fer, sembla, tiies grups:
1) Les ciutats grans, amb una representant única, TarracO. El recinte emmurallat, sumant la part que es conserva amb la que en coneixem del tracat desapareyt, determina unes 80-70 hectAries Potser
caldria considerar la possibiiitat d'alyn barri extramurs, com el que
sembla que existí durant SAit Imperi on després hi hagué la necrbpolis
paleo-cristiana al costat de la riba esquerra del Francolí. La xifra de
les 60-70 hectAries caldria prendre-la com un mínim, pero no sembla
gaire lluny de la realitat.
2) Les ciutats mitjanes, que tenien entre 10 i 20 hectAries aproximadament, grup dins del qual potser convindria fer una doble serie, segons
que s'aproximessin a les 20 o a les 10 hecthies. Dins de les mitjanesgrans, el.cas més clar és Emporiae-Empúries. Ja hem dit que les muralles delimiten un espai de 300 per 700 m aproximadament, és a dir
21 hectaries. Potser Saguiit podria entrar dins del grup, ja que sembla
que supera les 20 hectaries, pero no hi ha prou elements topogracs
segurs.
Les altres no arriben a aquesta mida, i es mouen entre les 10 i les
15 hectdries. Són el tipus mitjA de les ciutats romanes catalanes. S6n
Barcino-Barcelona, Dertosa-Tortosa, Luce~um-Alacant,Ilici-Elx i Po41

Ilentia-Alcúdia. També el &lcul d'lllici es pot fer sobre el perímetre
de la muralla. Les extensioos de Dertosa i de Lucentum són orientades
per la distribució de les troballes urbanes, esporadiques. 1 la de Polkntia a base dels resultats de les excavacions, encara incertes des d'aquest punt de vista.
3) Les ciutats petites, que oscilaven entre 5 i 10 hectiries, de les
quals només disposem de dades una mica acceptables sobre tres o quatres.. Les dues més clares son Gerunda-Girona, amb un recinte emmurallat .ben deíinit, i Iluro-Mataró, que té en Iínie. generals una topografia
relativament ben coneguda si combinem les troballes urbanes arnb les
de les necrdpolis. Sembla que podríem afegir a la llista Baetulo-Badalona, Vakntia-Valencia i Dianium-Dénia, sense Iírnits clars, pero que
la cai'tografia dels elements trobats in situ les aproxima forca a la mida
que hem assenyalat. No ens estranyaria gens que la majoria de les altres
ciutats a les quals ens hem anat referint entressin també dins d'aquest
buP.
Aquest panorama urbi presenta un aspecte modest, més de cara al
context roma que no pas en relació arnb el que han estat les nostres
ciutats fins fa un parell de segles. Recordem que a primeries del segle x v ~ nnomés hi havia a Catalunya, deixant a part Barcelona, sis poblacions de més de 4.000 habitants (Vic, Mataró, Tortosa, Tarragona,
Manresa i Girona), pricticament totes arnb precedent urba roma. Entre
4.000 i 2.000 habitauts només n'hi havia cinc: Reus, Valls, Cervera,
Lleida i Olot. No és per aquesta banda, doncs, que ens podríem sorprendre de les mides de les ciutats de i'epoca de 1'Imperi. Que les
ciutats romanes dels Paisos Catalans eren petites ho podem constatar
quan les comparem arnb les contemporanies, arnb les del seu món.
La comparació es manté dins d'uns termes equilibrats si no sortim
de la Península. Corduba-Cbrdova, que sembla que fou la ciutat més
gran de la Betica- n'era la capital-, no passi d e 80 hectiries, i una
ciutat mitjana, també betica, com Baelo-Bolbnia en tenia entorn de 10.
Aquestes xifres indiquen 6ns a quin punt hi ha hagut una mena d'inflació quan es tracta de la importancia urbana de la ~ B t i c adins del conjunt de l'imperi roma, per pait de molts historiadors moderns. Cartago
Nooa, partint d'un cert moment capital de província, sembla que no
passi de les 40-60 hectiries. Dins d e les províncies hispaniques hom
considera que només Emerita (Mérida) i Clunia vorejaren o ultrapassaren iieugerament el centenar d'hectaries, i encara el cas de Clunia
caldra revisar-lo arnb més elements de judici segurs, ja que no resulta
explicable q u e arribés a esdevenir la ciutat romana més gran de la
penísula.
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El panorama canvia d'una manera radical quan les comparacions les
fem amb les terres de l'altra banda del Pirineu. Si la Narbona de PAlt
Imperi equival a Tarragona, amb 60-70hectiries, les ciutats de Provenp
i de Ia val1 del Roine són molt més grans: hom calcula 2U) hectaries
per a Nimes, 200 per a Viena del Delfinat, 140 per a Li6. A la costa
atlantica són atribuides a Bordens 125, i les &es es mantenen semblants, per a diverses ciutats destacades, fins a la frontera del Rin. Naturalment, trobem també ciutats de tipus mitji, amb extensions semblants
a les nostres, com per exemple París o Rennes, amb unes 10 hectaries,
pero l'envergadura de les ciutats de les GAHies és molt superior a la
de les nostres.
Si mirem cap al sud, les províncies romanes de I'Africa del Nord
tenien moltes ciutats considerades mitjanes, que tendeixeu a tenir. extensions més altes que les que hem calculat. La majoria sembla que
es mantenien pels volts de les 20 hectaries, i en passar de 40 són considerades importants. Perb diverses voregen les 100, com Thysdrns, a
Tunis, o van més enlli, com Cherchel, arnb un nucli habitat dels volts
de les 150, o Leptis Magna, que passa de les 200, i el recinte del nucli
tarda, ja reduit, en feia 144.
Indicarem finalment, i corn a terme de comparació, que les grans
metropolis, com Roma o Alexandria, depassaren el miler dhectaries.
LES CONSEQUENCIES DE LA CRISI DEL SEGLE 111
A LES NOSTRES CIUTATS
Fins ara ens hem referit sempre des de l'epoca de creació de les
ciutats romanes fins a la meitat del segle m dC., temps que presenta
una clara continuitat, sense cap fenomen que pogués tenir el valor
d'un trencament. Tot canvii entorn de la segona meitat d'aquest segle,
amb la gran crisi que tanca el període que els historiadors han batejat
amli el norn d'Alt Irnperi i obre una &poca nova, el Baix Imperi: a s
coneguda de fa anys la importancia d'aquest període, relativament breu,
de transició, i els canvis que transformen la historia romana. Perb no
en fa gaire que hem pogut comencar a valorar el seu pes dins de la
iiostra historia 6ns que les excavacions de ciutats o de villes han revelat una massa de destruccions que no té gaires parallels als temps posterior~,fins a nosaltres, si és q u e en té cap.
Que aprofitant el desordre i les guerres civils creades pels "pronunciamientos" que havia comencat vers l'any 235,grups de pobles germinics, especialment els francs i els alamans, envairen les GAlli.es, travessaren el Pirineu i arribaren fins a 1'Estret de Gibraltar i mks enllA,.ho

sabíem per les fonts contemporanies. Les referancies que ens n'han
ambat són, pero, brevíssirnes. De les nostres ciutats només citen TArraco corn a un dels nuclis afectats. La gran sorpresa de les invesiigacions recents ha estat de constatar que, ciutat que podem estudiar arqueológicament, ciutat que mostra rastre que fou destruida. Els metodes de datació arqueolbgica rarament penneten de precisar anys
concrets, pero tots els indicis ens situen sempre entre el 260 i el 280.
Cal advertir que el fet no és només urba, ja que als establiments rurals
les coses es presenten d'una manera analoga: la majoria de d e s foren
destruides, i unes es referen, pero moltes altres no.
El panorama tal corn avui el podem establir és el següent. A Catalunya tenim informació arqueolbgica suficient -encara que no sempre
satisfactoria- sobre cinc ciutats: Empúries, Mataró, Badalona, Barcelona i Tarragona. Totes mostren símptomes evidents de destruccions
greus, i en un cas tan g e u s que ja no es va refer; en efecte, Empúries,
corn a nucli urba destacat, morí abans de la fi del segle m. Les fonts
escrites més o menys contemporanies, jo ho hem dit, informen de Passalt
de Tarragona, i altres textos ens fan suposar que Lleida fou també
destruida, ja que d'altra manera no es podria explicar que Ausoni s'hi
refereixi corn a una ciutat en ruines.
Al País Valencia les coses no anaren pas millor. No hi ha cap noticia
als textos, pero tenim infonnació arqueolbgica que podem considerar
mitjanament vAlida de quatre ciutats: Sagunt, Valencia, el Tossal de
Manises i Elx. D'aquestes quatre per ara només a Valencia no s'ha comprovat cap testimoni de destruccions, si bé cal dir que els estrats ben
estudiats han estat els més antics i no els d'aquesta epoca. A Sagunt hi
ha detalls reveladors corn el fet que llocs ocupats per cases importants
fossin després cementiris, a l'AlcÚdia d'Elx el sotrac fou tan fort que
la ciutat perdé elements urbanístics essencials, corn el sistema de clavagueres, que deixaren de funcionar, o pous d'aigua potable que s'han
trobat plens d'enderrocs de la segona meitat del segle. Pitjor encara és
el cas del Tossal de Manises, que desaparegué com a ciutat.
Quan ja estivem acostumats a constatar aquests fets, i eus havia
passat la primera sorpresa -i cal dir que fou considerable, vénen
nous testimonis en llocs impensats. A Mallorca, que semblava que el
caracter insular havia d'haver-la salvada, les excavacions de Pollentia
comencen a fer sospitar que també hi hagueren esdeveniments greus.
Acabem de descobrir (estiu de 1974) un barri destruit i abandonat, i la
muralla que tothom havia cregut que era de I'epoca fundacional fou
constrúida després de passada la crisi, sacriücant cases bones que el
nou recinte destmí en bona part.

Observem que les destmccions afecten ciutats de totes les bandes
del país, del litoral fins a Lleida, de 1'Empordi h s a Alacant i fins a
Mallorca. 1 és ben simptomitic que ciutats que s'enfonsaren com a conseqüencia d'aquesta crisi, Empúries, Ilici i la del Tossal de Manises,
siguin una molt al nord i les altres a l'extrem sud.
No és ara el moment de plantejar com s'esdevingué aquesta catastrofe. i si hem de continuar atribuint totes les malvestats als invasors
germanics o cal pensar que el trencament que el pas de les bandes
destructores havia necessariament de provocar afavorí una mena de
revolta de fons social. Quan, ara fa entre 15 i U) anys, es comenta
a entreveure la importancia del desastre als nuclis urbans i a la mraiia,
tendíem a atribuir-ho tot als invasors. Ara, davant l'amplitud extraordinaria del fenomen, comencem de sospitar que les canses podien haver
estat més complexe.~.Pero passem i tornem a les ciutats,
Hem vist que algunes gairebé moriren. Que passa amb les altres?
Com reaccionaren després de la crisi?
La decadencia es manifesta a totes, perque l'empobriment de la societat romana fou general, i aleshores comencá l'exode dels rics cap
al món rural. Pero hi ha matisos, i aquests són els que ens interesen.
Acabada la pau romana renasqné la ciutat tancada, emmurallada, que
prefigura les medievals. 1 soviut el recinte nou representa una reducció de l'espai urbi. A Catalunya. l'únic cas clar i segur de muralles
construides totseguit després de la crisi és Barcelona. Potser també
Girona i, segons les ÚItimes informacions caldri afegir Mallorca a la
llista, amb Pollentia. Fins aquest moment no coneixem altres recintes
d'aquesta epoca a les nostres ciutats. Tampoc no tenim informacib de
les reduccions urbaues perque en bona part la base de coneixement
depen d e Ia possibiiitat de comparar els dos recintes emmurallats de
les dues epoques, la de YAlt i la del Baix Imperi, pero no podem presentar casos tan dristics com els de ciutats de les Gillies, on a vegades
el nucli posterior a la crisis del s. III és la tercera o la quarta part de
l'extensió que abans havia ocupat la ciutat.
Sagunt i Elx són exemples palesos d'enfonsament, encara que no
arribaren a morir. Hem assenyalat com a Elx desapareixen elements
urbans irnportants, i Sagunt no fou bisbat a l'epoca paleocristiana o visigoda, fet incomprensible, donada la importancia que t i n p é durant PAlt
Imperi, si no fos perqut? ja no es va refer. Badalona perdé també
la qnalitat de nucli urbi, que no ha retrobat fins passats molts segles.
Amb els elements que ara disposem pot semblar que tres ciutats que
superen la crisi s6n Barcelona, Valencia i Lucentum-Alacant. Sobre el
cas de Barcelona insistirem de seguida; de Valencia, ja ho hem dit,
no sols manquen testimonis de la destrucció (argnment ex silentio que

no té gaire valor), sinó que la necrbpolis de la Boatella mostra una demografia considerable després del segle m dC.; dels Antigons d'Alacant
els materials més abundosos pertanyen als segles rv-v dC. SimptomAticament, totes tres són nuclis dels que hem considerat nous, és a dir,
de fundació romana. iPodríem veure en aquesta superació un indici
del que després seran les tres ciutats? No voldríem caure a la visió
falsa d'atribuir a circumstincies llunyanes fenornens que potser només
séxpliquen per causes posteriors, pero no podriem tampoc deixar d'assenyalar un fet historicament molt suggestiu. Si es confirmava la hipotesi de la vitalitat que mostraren per a superar la crisi, jno podríem
pensar que fou en aquest moment quan es comencava de dibuixar el
futur del que avui són les tres ciutats més importants del nostre litoral?
Al País Valencia, en tot cas, sembla evident que la balanya de la
"capitalitat" real passh, després del segle m, de Sagunt a Valencia.
iPodem pensar que la relació Tarragona-Barcelona seria un cas, sinó
exactament semblant, potser comparable?
A Barcelona, la construcció de les muralles obre un nou període
de la historia urbana. Del segle rv en$ comptA amb un element important de cara a la supervivt-ncia, i diversos investigadors han remarcat,
en aquests darrers anys, la importancia de la miiralla de cara a la historia futura de la ciutat. Pero el problema que ara voldríem plantejar
és un altre: comprendre perque foren constmides. Caldria saber si fou
a conseqü~nciad'iina iniciativa estatal -probablement, si fos així, militar-, o b& depengué de la decisió de la ciutat. 2L'exercit va creure
que calia defensar la primera ciutat important que es trobava al litoral
del sud del Pirineu? Foil Barcelona que decidí d'autodefensar-se? Ho
ignorem. Fos de qui fos la iniciativa, queda en ferm que la ciutat era
prou important perque es pogués justüicar l'esforc que representava
una obra d'aquesta envergadura.
Val la pena que comparem el cas de Barcino amb les altres dues
ciutats més destacades del litoral catala, Empúries i Tdrraco. Totes.
dues sofrireu I'envestida dels invasors i quedaren malveses, i el fet representa pricticament la mort per l'hereva de la vella colonia pega. El
cas de Thrraco és més complicat d'interpretar. Va continuar essent capital de la província. No calia que es fortifiqués, ja que mantenia encara les magnifiques miiralles del temps d e la fundació, que si bé no
eren aptes per les noves tecniques de setge (poques torres i molt separades una de l'altra) devien representar una defensa suhcient. Perb
deixant a part l'aspecte político-administratiu de la capitalitat provincial, la gran desproporció que hi havia hagut durant l'Alt Imperi entre
Tirraco i Bircino sembla que comenca d'equilibrar-se. 1 potser podem
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considerar que no fou per atzar que, al segle v, Ataulf triés Barcelona
corn a residencia durant el seu regne efímer.
Ens atreWem a fer un assaig d'erplicació del desti de les tres nutats
més importants de la Catalunya romana, Empúries, Tarragona i Barcelona, considerant-les representatives de tres moments diferents del
procés de la romanització.
Empúries representa el capítol inicial. La vella ciutat grega fou
aprofitada corn a cap de pont quan la contraofensiva contra les forces
d'Hannibal. Després, durant els primers moments de la penetració
romana continua corn una base decisiva, pero aviat les conseqüencies
foren diferents. Els grecs shavien establert al golf de Roses per les
conveniencies marftimes de la navegació comercial, corn un punt &al
de I'arc nord de la Mediterrania. Es molt significatiu que Marsella i Empúries fossin creades a I'un i l'altre cap del golf de Lleó, la zona més
dificil de tota la costa occidental per a s mariners. A la llarga, el plantejament roma fou diferent. Les naus ja no sempre arribaven costejant.
seguiiit el litoral de Provenca i del Lienguadoc. Acostumaven a fer el
viatge directament des $Italia. Podien abordar Tarragona o Barcelona,
o qualsevol altre port, sense passar per Empúries. Per altra banda, el.
golf de Roses no és la porta de cap via important per penetrar cap
a i'interior. Empúries anava perdent el paper de porta obligada que havia tingut.
Tarraco fou creada originariament corn una base avancada de la
guerra púnica, fou I'anti-Cartago Nova. Quan, acabada la guerra, I'interes dels romans es gira cap a l'ocupació permanenf es convertí en una
ia
ja que de fet és el punt
de les grans portes de l a - ~ i s ~ a n Citerior,
litoral Centrada a la val1 de l'Ebre. La gran via, riu amunt, fou la ruta
Tarraco-Ilerda-Caesaraugusta, ja que i'Ebre, en territori catali, no té coiidicions de via natural, fet que explica que Dertosa no passés mai desser
una capital comarcal.
Entre aquests dos nuclis que jugaren el paper basic durant els primers segles romans, Barcelona no oferia cap funci6 destacada. Ara bé,
probablement, a la llarga, s'ani imposant el paper que la geografia i les
comunicacions determinen. Els gebpafs saben, i Pierre Vilar bo ha resumit suggestivameiit en els capítols de geografia historica que encapcalen el seu famós Ilibre, que a Catalunya "tots els camins porten a
Barcelona". El paper Cenllay de les rutes del litoral i del prelitoral,
paral.leles a la costa, amb els eixos fluvials que vénen del Pirineu, en
fan un punt de confluencia de valor especial. Al mateix temps, pel Llobregat i el Bages és facil d'atdnyer Lleida, i per tant I'Ebre mitja, d'una
manera semblant a corn passa des de Tarragona.
Sospitem que el trencament de les estmctures tribals, provocada per

la romanització, facilita per primera vegada d'una manera neta el valor
d'aquesta estructura geogafica i que a mida que avancaven les noves
tomes d e vida, amb comunicacions obertes, amb intercanvis economics
més fhcils, una ciutat situada en aquestes condicions havia, necesshiiament, d'aprofitar-les. ~Podríemarribar a suggerir que fou durant 1'6poca romana quan Barcelona comench a jugar el paper de ciutat-eiK de
Catalunya, o si volem ésser més precisos, d'una mena de pre-Catalunya?
Deixem-ho amh un interrogant, perb la hipotesi ens sembla que té
sentit.
Un interrogant que no és sinó un altre a tota la llarga serie que ens
hem hagut de plantejar. Per acabar, voldríem que quedés ben clar que
la major part del nostre treball es manté sobre documents encara poc
segurs, que en bona part no són altra cosa que hipotesis de treball.
Remarquem que si en els altres camps de la histbna una feina personal
als arxius o a les hemeroteques pot resoldre molts problemes en un
temps relativament curt, les investigacions sobre ciutats, basades sobretot
en documents arqueologics, són obra de molts anys i d'equips diversos.
Consolidar o desmentir aspectes que ara hem apuntat vol dir feina de
molts anys.
Perb la investigació, com i'AcadAmia, és continuitat. 1 si he dit en
comencar que havia elegit el tema posant-me al rengle de les preocupacions histbriques que manifestaren, amb l'bptica del sen temps, fa un
segle o dos, alguns academics que ens han precedit, ara faig vots perqn6
dintre d'un altre segle o dos algun dels uostres successors pugui reprendre aquest tema, parlant la mateixa Ilengua, amb informacions i punts
de vista que avui senen potser inimaginables. Es a dir, sahent-ne molt
més.
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La manca d'estudis de conjunt sobre problemes de romanització i
sobre les ciutats dels Paisos Catalans ens ha obligat a consultar una
biblioga6a molt dispersa, que procurarem de resumir limitant-nos en
cada cas a la informació basica centrada en eis aspectes que afecten el
nostre tema.
Després d'uua introducció sobre obres geuerals, citem la bibliograha
de cada ciutat, semint
. hi hem
- el mateix ordre de les referhcies que
fet en el text.
OBRES GENERALS
El volum 11 del Corpus Inscriptionum Latinarum, redactat per Emil
Hubner, segueix essent una obra basica no sols per les inscripcions que
recull, sinó també per les informacions i els comeutaris de l'autor que
precedeixen, a cada nucli urbh, la llista de les inscripcions. El citarem
CIL. A causa de no haver consultat aquesta obra (no sempre facil de
trobar a les nostres biblioteques), sovint estudis recents donen informació inferior a la del CIL. El volum 11 fou publicat a Berlín el 1888
i el Supplementum el 1892.
Cal remarcar alguns estudis breus, pera suggestius, sobre problemes
de la romanització a Catalunya, especialment: A. Balil, Aspectos del
proceso de la romanización en Cataluna, Ampunas XV-XVIII (195556)
cada ciutat. Per a les colbnies, A García y Bellido, Las Colonias romanas
A. Arribas, La arqueologia romana en Cataluña, i J. M. Blázquez, Panorama general de la escultura en Cataluña, aquests tres dairers publicats
dins "Problemas de prehistoria y arqueología catalanas, I i Symposium
de Prehistoria Peninsulai", Barcelona, Institut d'Arqueologia de la Universitat, 1963.
Per al País Valencia, una rhpida visió de conjunt, M. Tarradell,
Histdria del Paás Valencia 1: Prehistdria i Antiguitat, Barcelona, Ed. 62,

1985. No hi ha cap estudi general per als problemes de la romanització
de les illes Balears.
H. Galsterer, Untersuchungen zum rom2schen stüdtenmsen ouf der
Zberischen Halbinsel, Berlín 1971, és un estudi general de les ciutats
peninsulars romanes des del punt de vista lwídico-politic. Altres estudis
monografics dins de la mateixa direcció els citarem a la bibliograña de
cada ciutat. Per a les colinies, A García y Bellido, Las Colonias romanas
de España, Anuario de Historia del Derecho Español, XXIX (1959-60).
Com a intents de posar al dia els conjunts epigrscs, cal citar:
J. Vives, Inscripciones latinas de la España romana, Barcelona, 1971,
i C. Veny, Corpus de los inscripciones baleáricas hasta la dominacidn
árabe, C.S.I.C., Delegación de Roma, 1985. També citem a la bibliogr&a concreta de cada ciutat les que es refereixen a un centre urbh
únic.
Com a visió de conjunt de les emissions monetiries sepeix vigent
A. Vives Escudero, La moneda hispánica, Madrid, 1924. Algunes ciutats,
com veurem, disposen ara de monografies.
Per a l'arqueologia, i també com a visió de conjunt, que compren
tots els Paisos Catalans, és encara important, i no superada, h b r a de
J. Puig i Cadafalch, L'arquitectura rolnnna a Catalunya, Barcelona, 1934,
segona edició, refeta, de la primera part de L'arquitectura romdnica a
Catalunya. En el mateix sentit, i per a Pescultura, E. Albertini, Sculptures antiques du Conoentus Tarraconends, Anuari de PInstitut $Estudis Catalans, 1911-12.
EMPORIAE - EMPORIES
Empúries, que a Pepoca romana es troba sempre amb la forma Emporiae, en plural, signi6cant la unió en una ciutat dels diversos nuclis
etnics, té la part romana m& poc treballada que la grega. Les fonts
escrites i les inscripcions han estat recollides per M. Almagro, Las
fuentes escritas referentes a Ampurias, Barcelona, 1951, i Las inscripciones ampuritanas, griegas, ibéricas y latinas, Barcelona, 1952 (amb
una Amplia bibliografia 611s a la data).
Per a les necrbpolis romanes, M. Almagro, Las necrópolis de Ampurias, 11, Barcelona, 1955.
Per al conjunt de la ciutat romana, davant de la manca de monografies, cal acudir a les p i e s per a la visita de les ruines, de M. Almagro
(que té diverses edicions) i la mks recent de E. Ripoll.
Les membries d'excavacions, publicades regularment, abans del 1936,
a I'AIEC, i que no han estat continuades pels director5 d e les excavacions

de la post-guerra, es refereixen bisicament a la part grega. No hi ha
cap estudi sistemitic de la muralla romana ni de Ies dues grans viles
urbanes excavades en temps de la direcció de M. Almagro. Tampoc no
hi ha estudis del fbmm, que ha estat excavat i en part restaurat darrerament.
Per a la historia de la ciutat romana són importants els sondeigs
de N. Lamboglia. Vegi's M. Almagro, Estratigrafia de la ciudad helenistico-romana de Ampurias, AEArq., X (1947), 177; i M. Almago i
N. Lamboglia, La estratigrafia del decumano A de Ampurias, Ampurias, XXI (1959), 1; N. Lamboglia, Scavi italo-yagnoli ad Amprias,
Rev. Stud. Lig., XXI (1951), 195.
Sobre magistrats i monedes: L. Villaronga, Los magistrados en las
actrñnciones latinas de Emporiae, Estudios de Numismhtica romana,
Barcelona, 1964, 81.
Un treball recent, amb hipotesis sobre les i>rimeres fases de 1'Empúries romana: E. Ripoll Perelló, Notas acerca de los ortgenes de la ciudad romuna de Ampurias, Ampurias, 3334 (1971-72), 359.
Sobre el mateix problema és important la tesi doctoral d'E. Sanmartí
Greca, llegida a la Universitat de Bellaterra el 1973, que es publicara
prbximament.
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GERUNDA GIRONA
Inscripció amb referencia a la respublica gerundeícsis CIL 11 4620, i
a magistrats municipals (edil, duumvir i flamen) CIL 11 462, malgrat

que la collita epigrAfica és escassa.
La majoria dels estudis es centren sobre el recinte emmiirallat:
A. Fick, Die romischen Stadmauer oon Gerona, ArchaoI. Anzeiger (1930);
J. de C. Serra i Rifols, Les muralles antigues de Girona, AIEC, VI1
(1927-31), 67; íd., El recinto antiguo de Cerona, AEArq. (1042), 114;
A. Balil, Las murallas de Barcelona, phg. 128, opina que la part visible
correspon al tipus constmctiu de l'apoca d'Aurelih i que fou construida
al mateix temps que la de Barcelona, és a dir, que respon a les defenses
immediatament posteriors a la crisi del segle m dC. Cal fer observar
que els noms populars, vius, de la Torre Julia i de la Porta Ruñna
poden ser els antics, com un cas de conservació, únic al uostre país.
perb documentat a altres ciutats amb muralles romanes com a Reims
o a Besan~on,amb els noms de Porta de Mart.
Notícies de treballs més recents fets al pen de la muralla: L. Pericot
i altres, La labor de la Comisaría provincial de excavaciones arqueoldgicas de Ceronn durante los arios 1942 a 1948, Inf. y Mems. de la Comis.

General de Exc. n.O 27, Madrid, 1952 157. Altres excavacions de fa més
poc temps, dirigides per Miquel Oliva, inedites, han donat materiaIs
iberics i romans, relacionats amb la muralla.
EGARA - TERRASSA
Les inscnpcions fonamentals són les CIL 4449, dedicada a Antoní
el Piadós, Pany 139, que dóna el nom complet de la ciutat, que 1%
dedica: Municipium Flavium Egara. Un duumoir a la CIL 4495.
La bibliografia és escassa: J. Soler i Palet, Contribució a la historia
antiga de Catalunya. Egara. Discurs d'eutrada a I'AcadAmia de Bones
Lletres de Barcelona, i Egara-Terrma, Terrasa, 1928. J. de C. Serra i
Rafols, La eoolución del poblamiento dentro del término de Tamasa,
Estudios Geográficos, VI1 (1946), 47.
Els problemes referents a la data de les esglésies i al bisbat, que
tenen molta bihliografia, no afecten el tema que tractem aquí.
ILERDA - LLEIDA
L'epigrafia lleidatana no ha donat fins ara cap inscripció amb el nom
de la ciutat, pero en tenim quatre amb referkncia al curszrs municipal,
tres de les quals citen els carrecs de duumvir, edil i flamen (CIL 3010,
CIL 5&18 i Merlin, L'année Eigr. 1038, 21 = a Lara, Epígr. núm. 5.
Totes les inscripcions conegudes han estat recollides fa poc. per F. Lara
Peinado, Epigrafh romana de Lérida, Lleida, 1973 (el nom de "Lérida"
no es refepeix a la ciutat, sin6 a la "província").
La manca d'estudis monogrkfics sobre I'arqueologia de la ciutat
obliga a recórrer a obres generals: J. Lladonosa, La ciutat de Lleida,
vol. 1, Lleida, 1959, o a visions sumanes: F. Lara Peinado, La Zlerda
romana, Baroelona, 1972 (Col. "Episodis de la Histhria), i del mateix;
Ilerdu romana, Lleida, 1973.
IESSO - GUISSONA
Citada com a municipium per Plini (HN 3, 3, 23) i atribuida per
Ptolomeu (2, 6, 72) als iacetans, confusió, probable, amb els lacetans; coneixem diverses inscripcions amb referencies al nom de la ciutat
i als cirrecs mnnicipals: Ordo iessonensis (CIL 4452), sevirs (CIL 4453,
4454).

Abans havia encunyat monedes ihBriques que dóneu el nom E-S-O
(seca 14 de Vives), que demostren la continuitat del nucli entre la
prehistoria i l'epoca imperial romana. Els vestigis més antics corresponen al poblat halistatic, després iberikat, que excavá, en parf J. Colominas, el 1933: J. Colominas, El poblado ibénco de Guissona, Ampurias, 111 (1941).
No hi ha cap estudi sistematic de la topografia urbana romana ni
de les troballes esporadiques, llevat de les inscripcions, recoliides darrerament per F. Lara Peinado, La epigrafh romana de Lérida, Lleida, 1974.
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AESO ISONA
Plini esmenta els aesonemes encara com a estipendia.xis. La documentació sobre l'organització municipal deriva de les inscripcions, ben
explícites: les CIL 4463 i 4465 citen I'ordo, i diversos altres carrecs
municipals, els de duurnvir, quattorvir, edil, etc. La collita epigruca
és superior a la d'altres ciutats petites del territori que estudiem, en
quantitat i en qualitat d'infonnació. Lara Peinado, La epigrafáa mmunu
de LéFida (citada), dóna la serie completa, amb les troballes recents.
La seca iberica, amb el reto1 E-S-O, és la Vives 23. Mai no s'han fet
excavacions a Isona, ni cap estudi a fons de les restes arqueolbgiques.
De moment, cal recórrer a Pita Merce, Prospecciones arqueológicas en
Zsona, Ampurias, XXV (1963), 219.
SAGUNTUM - SAGUNT
Reflectint la manca d'investigacions sistemhtiques modernes, la hibliografia sobre Saguut és pobra. Com a llibre de conjunt encara cal
acudir a J. Chabret, Sagunto, su historia y sus monumentos, Barcelona,
1888, 2 vols. Les membnes de González Simancas, publicades per la
JSMA, són decebedores. L'epigrda, després del CIL 11, sera un element important per a I'estudi quan s'haurA publicat el nou Corpus
que Pío Beltrán ha deixat preparat abans de morir, i del qual es prepara
i'edició revisada. Han estat publicats algnns elements arqueolbgics, coin
els mosaics, M. A. Val1 de Pla, Mosaicos romanos de Sagunto, APL, o sobre uumismitica, L. Villaronga, Las monedas de Arse-Sagunto, pera la
problematica general de la ciutat, els problemes de la transformacib romana i qüestions com l'eutensió urbana, etc., no s'han resolt, i depenen, en
bona part, de futures investigacions sobre el terreny.

Hem pogut observar les deshuccions del segle m dC. en alguna
ocasió: per exemple, quan fou trobat el mosaic de Dirké, publicat a
i'article de Vall de Pla que acabem de citar, es descobrí una tomba
romana tardana al damunt, mostrant corn la casa de l'Alt Impen havia
estat abandonada i va servir de lloc d'enterrament. El treball de G . Martín, Cerámica romana de Sagunto, demostra com són poc freqüeuts les
produccions de ceramica fina tardana, corresponent a la decadencia de
la ciutat, després del segle m.
EDETA - LLiRIA
No hi ha cap monografia de conjunt, extensa i al dia, sobre el poblat
iberic de Sant Miquel de Llíria, malgrat l'especial interes de les troballes. Cal consultar encara, com a síntesi i bibliografia, el vol. 11 del
C q m s Vasomm Hispanomm, 1. Ballester i altres, Cerámica del Cerro
de San Miguel. Liiia, Madrid 1954, amb un prbleg de L1. Pericot, resum
de l'estat de les qüestions fins a la data de la publicació. La bibliograíia
posterior és molt dispersa, i ha estat recoilida a la tesi doctoral de
M. Gil-Mascarell, Yacimientos ibéricos de la regidn valenciana, llegida
a la Universitat de Valencia el 1971, que es publicara prbximament.
El problema de la cronologia final del poblat no ha estat aprofundit.
El treball de M. A. Mesquíriz, Cerámica importada de S. Miguel de
Liria, APL V (1954), 159, no recull la campaniana B, que l'autora no
pogué estudiar perque no era representada a les vitrines del Museu
amb els altres materials del poblat. Els arqueblegs, en general, no han
donat la importancia que pot tenir el tresor de denaris republicans que
es conserva a la Universitat de Valencia, trobat el 1806 i que arriba
611sa Cesar. Una data h a 1 semblant ha defensat A. García Bellido a
base de l'estudi dels vestits i les armes dels guerrers representats a les
pintures de la ceramica: Problemas de arte y cronología ibéricos, AEArq.
(1943), 89.
El nom de Lauro, abibúit al poblat iberic, cal que sigui descartat,
ja que l'única base eren les monedes que resulta evident que no tenen
res a veure amb Llíria. Vegi's L. Villaronga, Las monedas ibéricas con
leyenda Lauro, Nummus 20-21, IV (1960); íd. El hallazgo de B a h e n y ,
Numario Hispánico X (1961), 9. M. Tarradell, Nuevos datos sobre la
ceca de Lauro, Numisma 73 (XV) (1965), 9; J. Estrada i L. Villaronga,
La Lauro monetal y el hallazgo de Canoves, Ainpurias XXIX (1%7),
135.
Els aspectes de la Llíria romana no han estat tan treballats. Les
inscnpcions posteriors al CIL foren recollides per Sanchis Sivera, La
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diócesis de Valen&, Anales del Instituto General y Técnico, Valencia
1920, i darrerament per L. Marti Ferrando, L<í@&s romanas de Liria,
A.P.L. XII (1972), 161, que caldri revisar.
Les inscripcions que donen el nom del municipi, Edeta, són les
CIL 3793 i, molt més signihcativa, la CIL 3796.
Disposem de poques monografies sobre els materials arqueolbgics.
Destaquen: G. Lippold, Herakies-msaik oon LMa, Jahrbuch des Deutschen Archaeol. Instiiut XXXVII (1922), G. Martín, Tería sigillata de
Liria, Rev. Studi Liguri XXIX (1953), 83, i G. Martín-M. Gil-Mascarell,
La rornanización en el campo de Liria, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 7, 1969.
SAETABIS - XATIVA
Ja hem indicat I'extraordinaria pobresa arqueolbgica de la Xhtiva
romana, llevat de les inscripcions, recollides al CIL 11 i darrerament
per 1. Ventura, Játiva r o m a , Trab. varios del SIP, Valencia, 1973.
E L TOSSAL DE MANISES D'ALACANT
La bibliografia bisica, niolt dispersa, ha estat recollida a M. Tarradell, Ensayo de estratigrafia comparada y de cíonologia de los poblados ibéricos oalmcianos, Saitabi XI (1961), i a E. A. Llobregat, Contestania ibdrica, Alacant, 1972, pero es refereix gairebé tota al període
iberic. Sobre el problema de Lucentum i el Tossal de Manises, vegi's
la bibliogatia sobre Lucentum-Els Antigons d'AIacant.
ILICI - ELX
Les primeres informacions i estudis sobre I'Alcúdia d'E1x es troben
a: A. Mayans i Siscar, Illici hoy Ca villa de Elche, Valencia, 1971; A. Ibarra Manzom, Illici, su situación y antiguedades, Alacant, 1879, i P. Ibama
Ruiz, Elche, materiales pura su historia, Cuenca, 1926.
La troballa de la Dama d'Elx, a la fi del segle m, despertá I'interes
sobre l'epoca iberica, i tots els estudis posteriors han estat dedicats,
bhsicament, a I'Aicúdia iberica, mentre que l'epoca romana ha restat
molt a segon terme.
Una visib esquemhtica del jaciment, publicada fa poc és la guia de
R. R. Ramos Fernández, De Heliké a Illici, Alacant, 1974, amb biblio-

g r a h i tarnbé la de A. Ramos Folques, Historia de Elche, ELr, 1971.
R Ramos Fernández, La ci&
r a n a de Iliei, Alacant, Instituto
d e Estudios Alicantinos, 1975.
Per a i'epigafia ilatina cal recórrer encara el CIL. Per a les monedes
a Vives, La Moneda hispánica, Madrid, 1924. Pío Beltrán, Las primeras
monedas latinos de Ilici, Junta Mnnicp. de Arqueol. de Cartagena, 1945,
defensa, arnb poca base, que la colonia fou fundada per Cksar, mentre
que Iópinió general és que correspon a Epoca d'August.
Per a les destruccions del segle m: A. Ramos Folques, Unos pozos
manantiales de época romana en lo Alcudia de Elche, A. E. Arq. XXXVI
(1963), íd. Los invasiones g e r d n i c m en lo Akudia, 1 Congr. Esp. de
Estudios Clásicos (Madrid, 1956), 1958.
La perduració després de la crisi A. Ramos Folques, Cerámica estampadn de Ea Alcudia de Elche, Sem. de Arte y Arqueol. de Valladolid,
1958; íd., Un tesoriliu bizantino de lo Alcudia, 1 C.N.A. (Almería. 1949),
Zaragoza, 1950.
TARRACO - TARRAGONA
No disposem de cap síntesi prou extensa i orgánica sobre la Tarragona antiga que respongui a i'estat actual dels problemes. Per a visions
de conjunt cal acudir encara ais fullets de J. M. de Navascués, Tarragona, editat com a una de les guies del IV Congrés Internacional d'Arqueologia (Barcelona, 1929) i de A. Schulten, Tarragona, Barcelona, 1948.
Un bon resum rapid: J. Recasens i Comas, La ciutat de Tar~agona,Barcelona, Ed. Barcino, 1966.
LA DATA

DE LA MURALLA

El cavail de batalla de les hipotesis favorables o contraries a la
Tarragona pre-romana ha estat la interpretació d e la frase de Flini
(HN. 3, 4) ...Tarraco Scipionum opw sicut Carthago phoenorum, i la
data de la muralla "ciclbpia". Rovira i Virgili, Historia nacional de Catalunya, 11, Barcelona, 1922, pigs. 157 SS., dóna un resum de les opinions
den$. del Renaixement, quan ja hi havia partidaris de creure al peu de
la lletra la frase d e Plini i d'altres que consideraven la base de la muralla
obra de Túbai, és a dir, pre-histbrica.
Ja dins de1 segle u cai assenyaiat la hipbtesi etnisca de Schulten,
Die E t w k e r in Spanien, Klio, 23 (1930), i Los tirsenos en Españu, Ampurias 111 (1941) -traducció de l'anterior-, i la iberica avalada amb

arguments modems, sobretot per Bosch Gimpera, ProbZemes $historio
antiga i d'arqueobgia tarragonines, B.A.T. 24-29 (1926), 125, i també
per J. Martínez Santa Olalla, Los murallas dclópeas de Tarragm,
B.A.T. 37-40 (1935), 37.
A. García y Bellido defensa, amb arguments molt febles, que eren
obra d'Anníbal: La arquitectura entre ros iberos, Madrid, 1945, 37.
El primer que defensa que tota la muralla, 6x1s i tot la "megalítica".
era obra romana, amb arguments previs a les excavacions, fou Emili
Morera, Murallas a n t i g w y modernas, B.A.T. 22 (1929), 25, i al vol.
Tarragom de la "Geografia de Catalunya", dirigida per Carreras i
Candi, bé que en treballs anteriors s'havia decantat a la teoria tradicional, indígena.
Els treballs decisius per a la cronologia romana de la muralla han
estat els de Serra Vilaró, La muralla de Tarragonn, AEArq. XXII (1949),
i darrerament N. Lamboglia, ZI p o b k m delle mura e delle origini di
Tarragona, Miscelinea arqueológica, cursos Ampur. 1, 1974, 397. Malgrat tot, després del treball de Serra Vilaró, hi ha hagut encara posicions ambigües: A. Ueltrán, La muralla ciclópea de Tarrugona, a 'Arquitectura megalítica y ciclópea catalano-balear", Barcelona, 1965, 123

G. Alfoldi, Die Aornischen Znschriften son T ~ T ~ B CMadrider
O,
Forschungen, 10, Berlin 1975, 2 vols.
El nroblema
de I'extensió urbana de Tarraco l'hem tractat recent1
ment: M. Tarradell, L'extensió urbana de Tarraco, comparada, B.A.T
113-1U) (1971-72), 95.

DERTOSA - TORTOSA
Plini (111, 6) dóna el nom de lepoca en que la ciutat fou municipi:
Municipium Hibera Iulia Ilercavonia Dertosa, que passa després, probablement en epoca de Tiberi, a Colonia Iulia Augusta Dertosa, perb
les monedes encunyades per la ciutat a l'kpoca final d'August i durant
la de Tiberi duen el nom amb la mateixa forma que el cita Pliui (Vives,
La moneda hispánica, Madrid, 1924, vol. IV, p. 17). Aquestes encunyacions, de tipus ja plenament roma, no sabem que tinguessin precedents
anteriors, de l'epoca de la moneda iberica.
Les inscripcions CIL 4054 a 4065, 5816, 6070 i ILER 1567 donen un
repertori notable de noms de divinitats, dedicacions a emperadors dels

segles n i ni i &necs municipals de la ciutat (duumvir, flamen, sevir, i
referencies a tot el c u r w municipal), pero molt poques indicacions
sobre el nom de la ciutat i cap
sobre el procés del -pas de munícipi
a
colbnia.
Els aspectes arqueolbgics són molt més deficients. No disposem d'estudis detallats de topografia que permetin conkixer l'evolució urbana
i el pas del possible poblat ibkric a la urbs romana. A principis de segle,
l'gquitecte Joan Abril controla les troballes esporidiques: Joan Abril,
Un capitol de la meva actuació a Tortosa, Tortosa, 1931. Establí un
pl~nol'deles troballes, que és encara la millor font, pero que, publicat
a l'article Tortosa, de l'Enciclopedia Espasa, ha passat molt desapercebut. E. Bayem, Historia de Tortosa y s u comarca, 8 vols., 1932-56,
tracta dels problemes dliistbria antiga als vols. 1, IV i V. No podem
seguir, les interpretacions de A. García y Bellido, a Las colonias rom nas... (citat), ja que la hipbtesi no ens sembla amb prou base documental.
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ILURO MATAR6
Mataró té una llarga tradició investigadora, iniciada fa anys: J. M.
Pellicer, Estudios hist6rico-arqueológicos sobre Iluro, Barcelona, 1887.
Resums modems de l'estat de les qüestions: M. Ribas, El pabbment
d'lluro, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, Membries de la Secció
Histbrico-Arqueolbgica, 1952, i del mateix, Els ongens de Mataró, Barcelona, 1964.
Les inscripcions donen el nom de la ciutat (un duumuir ilurone a
CIL 4616) i diverses referencies a sevirs augustals (CIL 4612, 4613,
4614 i 4616).
Hi ha moltes possibilitats d'estudis monografics dels materials arqueolbgics conservats, que no han estat encara duts a terme. El dels
mosaics fet per Xavier Barral i Altet és a punt de publicar-se. Una
bona part de la informaciá més recent vé no del nucli urbi roma, sino
f i n a villa suburbana immediata, la Torre Llauder: M. Ribas, La villa
romana de la Towe Llauder de Mataró, Excav. Arqueol. en Espaiia, 47,
1966, i del mateix a Noticiario Arqueol. Hispánico. Arqueología, l. Madrid, 1972.

BAETULO- BADALONA

J. Guitart ha llegit el 1973 una tesi doctoral a la Universitat de
Barcelona que és un estudi de conjunt, el més a fons que s'ha fet &s
ara: Baetulo. Topografía arqueológica, urbanismo e historia, Badalona
1976.
També resultara important la publicació dels treballs presentats al
Sympbsium de Prehistoria i Arqueologia Peinsular, que es reuní a Badalona el 1973, organitzat per l'lnstitut d'Arqueologia de la Universitat
de Barcelona, i que es dedica als problemes de la prehistoria i de PBpoca ibkrica i romana de Badalona i de la seva rodalia.
És interessant el resum publicat a Barcelona. Carta Arqueológica de
España, Madrid, 1941, fet per Serra Rafols, bon coneixedor de l'arqueologia de Badalona.
Les inscripcions que sumen una dotzena, set de les quals foren trobades al segle x w quan
~
es construí l'església, que sembla doocs que
correspon al lloc del fbrum. Quatre són imperials: Antoní el Piadós,
Gordiá, la seva muller Sabina Tranquilina i Filip; llevat de la primera,
totes corresponen a la primera meitat del segle in. CIL 11 4.603 a 4.611.
Hi ha diverses referencies a Pordo baetuhensis. El 1934 es troba una
tabula patronatus; J. de C. Serra RAfols, Una tabula Hospitalis trobada
a Badalona, But. Museus d'Art de Barcelona, IV (1934), 334; A. d'Ors,
Sobre la tabula patronatus de Badalona, Emerita, VI1 (1939), 156; Id.,
Epigrafia jurídica de la Espaíia romana, Madrid, 1955, 373.
Sobre les troballes arqueolbgiques i el problema dels origens de la
ciutat i la crisi del segle m dC.:
J. de C. Serra Rafols, Excavacims a Badalona, AIEC VI11 (1927-31),
100; Id., Forma Conventus Tarraconensis, I Baetulo-Blanda, Barcelona,
Inst. d'Est. Cat,. 1928.
J. de C. Serra Rifols, Recintes murats de la regid central de Catalunya, a "Arquitectura megalítica i ciclbpea catalano-balear", Barceloiia, 1965, 117. J. M. Cuyas, Origenes de la romana Baetulo, VIII, CNA
(Sevilla, 1963), Saragossa, 1964, 358.
Hi ha un estudi dels mosaics de A. Balil, Mosaicos romanos de Baetulo, Zephyrus, XV (1964), 89.
BARCINO - BARCELONA
Un resum general dels problemes i una visi6 de conjunt, A. Balil,
Colonia Zulia Augusta Faventia Paterna Barcino, Madrid, Instituto Es-
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pan01 de Arqueología, 1966, que amplia altres visions anteriors més resumides, entre les quals cal destacar J. de C. Serra Rifols, Barcelona.
Cada Arqueológica de España, Madrid, 1941, tots dos arnb bibliogafia abundant. La visió que correspon al panorama de fa una cinquantena
d'anys es pot trobar al volum de La ciutat d e Barcelona, redactat per
J. Carreras i Candi, dins de la "Geogrda General de Cataiunya", dirigida pel mateix autor, amb una gran quantitat de dades sobre el procés
histbric de Barcelona, que a nivel1 d'emdició encara no ha estat superat.
Un resum dels nostres punts de vista: M. Tarradell, "Barcelona antiga"
en HrFtdria de Barcelona, 1 (Ed. Aedos), 1975.
El problema dels orígens de Barcelona, en relació arnb la documentació numismitica, ha estat estudiat per J. Mateu i Llopis, Aportación de la numismática ibérica al estudio de los orégenes d e Barcelona, BRABL, 1946. A. F. de Guadán, Los leyendas ibéricas en
los dracmas de imitaciún emporitana, Madrid, 1956, ha rebatut el valor
de les dracmes arnb inscripció "Barceno", arnb arguments no gaire
sblids, defensades de seguida per G. K. Jenkins a "Numismatic Chronicle" de Londres (1957), 281. Es tracta d'emissions molt rares, ja que
només s e n coneixen dos exemplars: un que fou de la col~eccibdel Gabinet Numismdtic de Catalunya (perdut durant la guerra 193639) i un
altra al Museu de Copenhague. No sembla que hi hagi cap raó solida
per a dubtar de l'autenticitat d'aquestes peces. La seca Laiesken ha
estat estudiada monograficament per J. Gimeno Las monedas de Laye,
Barcelona, Pub. del Gabinete de Nurnismitica de Cataluña, 1950, estudi
estictament numismdtic, que no planteja el problema que ací aens
interesa especialment sobre la possible relació de "Laie" arnb els
precedents de Barcelona, bé que sembla que Pautor veu en Laie una
ciutat. Un bon resum, recent i rdpid, sobre aquestes qüestions: P. Vegué,
Barcelona en la numismática, Miscellania Barcinonensia, XVI (1967), 93.
Les investigacions arqueolbgiques organitzades arnb una extraordiniria eñdcia per J. Duran i Sanpere entorn dels anys trentes i continuades darrerament pel seu successor en la direcció del Museu d'Histbria de la Cititat, F. Udina - e n coliaboració arnb J. de C. Serra Rifols- i i'equip del Museu, permeten d'acumular sense interrupció nous
documents per a l'estudi de la Barceloiia romana. El fruit d'aquestes
investigacions es publica als Cuadernos de Historia de la Ciudad.
Són importants els treballs reunits a: A. Duran i Sanpere, Barcelona
i la seva historia: 1, La formació f i n a gran ciutat; 11, La sodetat i la
organitzadó del treboll, Barcelona, Ed. Curial, 1972 i 1973.
El poblament iberic del Barcelones i zones immediates ha estat objecte de diversos treballs: sobre Puig Castellar, les notícies de les exca-
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vacions de primers de segle, fetes per Ferran de Sagarra, a l'Anuari de
1'Institut d'Estudis Catalans.
Els trehalls recents en A. Martinez Hualde i J. Vicente Castells,
El poblat iberic de Puig Castellar. Excavaciones dek anys 195458, Iristitut d'Estudis Catalans, Membries de la Secció Histbnco-Arqueolbgica,
XXrV, 1966.
Per les excavacions al Turó de la Rovira, J. Colomines, El p o b a
ibérico del Turó d e la Rouira, Ampurias, ? i iiotícies d'altres pohlats
a A. Balil, El poblado laietano de Puig d'Ohde, AEArq. XXV (1952),
319, i Id., Una nueva estacih pre-romana en el Lbno de Barcelona. El
poblado layetano de la Penya del Moro en S. Justo Desvern, Ampurias,
XVII-XVIII (1955-56), 266.
La hipbtesi dúna suposada ciutat Laie com a predecessora de Barciiio nasqué, sohretot, dels articles del P. E. Fita, Inscripciones inéditas
de Barcelona. 1. Ldpida geográfica, Rev. História Latina, 111 (1876),
52, i Barcelona romana. Su primer periodo histórico, BRAH, XLII (1903),
481, trehalls citats no gaire sovint, pero que han tingut una gran repercussió.
Per al nucli roma de Montjuic, A. Balil, La exedra romana de Montjuich, Ampurias, XVII-XVIII (1955-36), 273.
El problema de la titulació exacta de Bircino i el pas de la suposada Pia a Paterna (amb més prohahilitat que Patricia) ha estat plantejat
per S. Mariner, Colonia Fauentia Iulia Augusta Patricia (7) Barcino,
Emérita, XXV (1957), 149, i després, Nota sobre e! cuarto cognomen de
Rarcino, Id., XXV (1957), 499, on l'antor s'inclina per Paterna, avui generalment acceptat. Respecte de la forma de pronunciar el nom, S. Bartrina, Barcino y T ~ í r a c odeben ser Bárcino y Tdrraco, Cuad. Arq. Hist.
de la Ciudad, VI1 (1965), 5.
La visió de J. de C. Serra Rafols sobre el problema la dona a Sobre
els origens de Barcelona, Miscelldnia Fontseré, Barcelona, 1980, amb
les mateixes idees que Los origenes de la ciudad, Cuad. Arq. Hist. de
la Ciudad, VI1 (1965), 31, i Los odgenes de una ciudad, VIII, C. N. A.
(Sevilla, 1963), Saragossa, 1964, 427. Vegi's tambk A. Garcia y B,ellido,
En torno a las diver.~asformas de los nombres de la colonia Barcino,
Cuad. Arq. Hist. de la Ciudad, 11 (1961), 111.
Sobre l'extensió de la cintat duraiit l'Alt Imperi, entrc cl moment
de la fundació i les muralles de la f i del segle IU dC., és important la
hipbtesi de F. Pallarés, Las excavaciones de la Plaza de S. Miguel y la
topografía romana de Barcino, Cuad. Arq. Hist. Ciudad, XII (1969), 5,
on defensa l'existencia d'nn recinte no gaire diferent del del Baix Imperi, del qual en bona part hauria heredat la traca, llevat dels angles,
que haurien estat arrodonits.

S. Mariner, que ha publicat a Cuadernos Arq. Hist. de la Ciudad
diversos treballs sobre les inscripcions trobades durant els darrers anys,
prepara un Corpus de les inscripcions de Barcelona, que h a de publicar-se dintre de poc, editat pel Museu d'Histbria de la Ciutat, i que
ens permetri de manejar el gran coniunt epigrific de Bhrcino.
La muralla ha estat estudiada, en conjunt, per A. Balil, La muralla
tardo-roman~de Barcelona, Madrid, 1961, treball mentori i al dia quan
es publica, pero que les noves investigacions fan envellir. J. de C. S e m
Rafols ha numerat les torres de la muralla, Balanc i estat actuul de la
muralla romana de Barcelona, Cuad. Arq. Hist. de la Ciudad, X (1967),
129; és important també J. Duran i Sanpere, La torre poligonal (núm.
6) de la muralla romana, Id., XIII (1969), 51.
Respecte d e la repercussió de les invasions del s. m dC. a Barcelona és important A. Duran i Sanpere, Vestigios de la Barcelona romana
en la Plaza del Rey, Ampunas, V (1943), 53, on es pot comprovar que
una part de la zoma urbana interior, com la placa del Rei, foil convertida en necrbpolis durant I'epoca romana final. Les cxcavacions del
Museu $Historia de la Ciutat a la placa de Sant Miquel,. dutes a
terme aquests darrers anys sota a direcció de F. Pallarks, i amb la collaboració de l'equip del Miiseu, mostren per primera vegada un estrat
de destrucció, amb una gruixuda capa de cendra, que correspon a
aquesta kpoca. Es la primera comprovació directa de la destrucció de
Bircino, indirectament manifestada, abans, per altres indicis.
Acaba d'apareixer el primer volum (text) de la publicació de conjunt de I'epigrafia de Bircino: S. Mariner Bigorra, Inscripciones romanas
de Barcelona (lapidarias y musivas), Monumenta Historica Barcinonensia, serie 1, Inscripciones, 1. Barcelona, 1973.
Sobre les encunyacions barcelonines del Baix Imperi, F. X. Callicó,
En tomo a una posible moneda barcelonesa del siglo IV, Cuad. Arq.
Hist. Ciudad, 1 (1960), 95, i sobre la seca de l'iipoca visigoda, F. Mateu
i Llopis, La ceca visigótica de Barcelona. Notas paleográficas y numismática~,Anal: Sacra Tarracon., XVI (1944), 45:
VALENTIA -VALENCIA
Les investigacions arqueolbgiques a la ciutat de Valencia tenen una
llarga tradició, que comen@ al segle m, amb J. V. del Olmo, Lithologia o explicación de las piedras y otras Antiguedades halladas en Eas
~uniasque se abrieron para los fundamentos de la Capilla de nuestra
Señora dc los Desamparados de Valencia, Valencia, 1653. L'estat actual
de les questions en M. Tarradell, Valencia, ciudad romana: estado actual

de los problemas, en "La ciudad romana de Valencia. Estudios varios",
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 1962, on hi ha
també estudis monografics sobre altres aspectes de la ciutat antiga.
Resums de divulgació, M. Tarradell, La fundació de la ciutat de VaEencia, Col. "Episodis de la Historia", Dalmau Edit., Barcelona, 1962,
i La fundacáh de Valencia, a "Dos mil cien años de Valencia", Publ. de
I'Ateneo Mercantil, ValAncia, 1962, 131.
L'autor que primer centra els problemes de la fundació de la ciutat,
remarcant la modernitat del nom de Valencia a luest hisphnic, fou
C. Torres, La fundación de Valencia, Ampurias, XIII (1951), 113. Les
excavacions de la placa de la Reina, davant de la Catedral, realitzadas
pel Laboratori $Arqueologia de la Universitat de Valencia, sota la
nostra direcció, que han donat i'estratigrah fundacional, són en curs
de publicació.
Les inscripcions aparegiides posteriorment a CIL 11 han estat recollides, íins a la data de publicació, per J. Sanchis Sivera, La Diócesis
Valentina, Anales del Instituto General y Técnico de Valencia, 192Q.

LUCENTUM - ALACANT
La revisió dels punts de vista tradicionals sobre la identificació de
Dénia amb la "colonia" grega d'Hemeroscopeion, la tractarem de passada en M. Tarradell, Els grecs a Catalunya, Col. "Episodis de la Historia". Dalmau Edit., Barcelona, 196? i en Id., Historia del País Valen&, 1Prelaktdria i AntiguP'tat, Barcelona, Ed. 62. Poc després, G. Martin hi ba dedicat una monografia: La supuesta cofonia griega rle Hemeroscopeion: Estudio arqueológico de la zona jávea-Denia. Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, 3 (1968). Publicat també a
Saitabi, XVIII (1968).
Sobre el suposat establiment iberic de Diniu: E. Pla Ballester,
Winiu, ceca ibérica inexistente, Saitabi, XIX (1969).
Una monograña recent recull els problemes basics, i els matenals
arqueologics, de Dénia romana: G. Martín, Wianium. Arqueologúl romana de Denia. Instituto de Estudios Romanos. Institución Alfonso el
Magnánimo. Valencia, 1970.
DIANUM - DÉNIA
La inscripció que dóna el nom de la ciutat, CIL 11, 5.959, fou publicada abans a "El Archivo", 11 (1887-88),282, i 111 (1889), 241, i al BRAH

(1888), 360. Es conservi a Alacant fins no fa gaires anys. darrerament
hom n'ha perdut la pista.
Els treballs de Manuel Rico García sobre les trobaiies dels Antigons
foren: Arqueologia alicantina. Nuevos desíxbrimientos, "El Arcbivo",
VI (1892), 159, i Fábricas de cerámica y uidrio. iExistieron en Alicante
en la Antigüedad? Id., VI1 (1893), 6.
El manuscrit bisic que deixh romangué inhdit fins i'edició de V. Martínez Morellá, publicada per la "Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Alicante", de 1958, Memoria relativa a los nuevos descubrimientos de la antigua Lucentum (1892), que reprodueix el
manuscrit pero molt poques iiiustracions, que són la part més important
d'aquest trebail.
L'estudi dels dibuixos i plinols de Rico, reproduint-los complets,
lhem realitzat recentment: M. Tarradell - G. Martin, Els Antigons-Lucentum. Una ciudad romana en el casco urhano de Alicante, Papeles del
Laboratviio de Arqueología de Valencia, 1970, que equival' a i'estat
actual dels problemes.
Els materials dibuixats per Rico són, segons sembla, perduts. Un
petit lot dels Antigons, recollit pel P. Belda, es conserva al Museu d'Alacant, i l'inventariarem a la publicació que acabem de citar.
Cal advertir que, segiiint una lamentable tradició locai,el topbnim
deis Antigons acostumen de citar-lo intentant-lo traduir en "los Antigones", i amb aquesta forma dona nom a un carrer fins que recentment
ha estat substituit pel nom de "Enriqueta .Eliaicínm.
PALMA - PALMA DE MALLORCA

Un resum recent dels problemes d'identificació i de topografia, C.
Borras s. v. Palma al "Corpus de Toponímia de Mallorca", dirigit i editat per J. hlascaró Pasarius, vol. 11, Palma de Mallorca, 1964, i tamb6
6 . Alomar, La reforma de Palma, Palma, 1950.
Són importants els treballs de G. Rosselló, La evolucidn urbana de
Palma en la Antigüedad, Bol. de la Cámara Ofic. de Comercio, Ind. y
Naveg. de Palma, núms. 631 i o32 (1961), on plantqa noves hipbtesis
sobre el possible nucli roma de la ciutat, i, sobretot, Aportacidn al estudio de la Palma romana, A E A ~ ~XXVIII
.
(1955), 291, on publica la
inscripció del duumvir, coneguda feia anys, pero inhdita. Les inscripcions hanestat recollides per C. Veny al Corpus ..., citat.
També Veny, al mateix Corpus, recull les inscripcions de Sa Carrotja
de Ses Salines, l'altre lloc on s'ha suposat que podia haver existit Palma.
Els altres materials de la necrbpolis són en curs d'cstudi per Esperanca

Manera, de I'Institut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. La
discusió sobre Palma - Sa Carrotja, especialment en A. Furió, Carta histórico-critica sobre el lugar donde estuvo situadu la antigua Palma, Palma, 1835, i per a l'opinió de Hübner, favorable a Ses Salines, CIL 11,
que ens influí quan redactarem la Historia de7.s Catalons, vol. 1, Prehistoria i Antiguátat, Barcelona, Ed. Ariel, 1961, phg. 337.
POLLENTIA - ALCODIA
Com exempIe de les discussions sobre la situació de Pollentia, A. Furió, Carta histórico-dtica donde estuvo situada la antigua Pollentia,
Palma, 1839, i el resum de Hübner a CIL 11. L'any 1923 comencaren
les excavacions d e G. Llabrés i R. Isasi, subvencionades per la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades, i que duraren diverses campanyes, de les quals els autors citats publicaren algunes membries:
Excauaciones en los terrenos donde estuuo enclavada la ciudad romana
de Pollentie, MJSA, 1924.
Noticia preliminar de les noves excavacious, comenpdes el 1957,
M. Tarradell, D. E. Woods, A. Arribas, Las excavaciones de la ciudad
romana de Polientia (Alcudia, Baleares), VII, CNA (Barcelona, 1961),
Saragossa, 1962, 491. Ha comencat la publicació de les membries d'excavacions: A. Arribas, M. Tarradell, D. Woods, Pollentia 1 Excavaciones en Sa Portella, Exc. Arq. Esp. 75, 1973.
Les inscripcions recollides en Veny, Corpus, citat, i algunes escultures en A. Garcia y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal,
Madrid, 1949.

La valoració de la importancia de la crisi del segle u1 dC. a la nostra
terra és un fet tan nou que encara no disposem d'estudis de conjunt
extensos i amb el detall que el fenomen mereix. De moment es poden
consultar eIs següents treballs, que tenen més aviat un caricter preliminar:
M. Tarradell, Sobre los invasiones g e d n i c a s del siglo 111 d. l . C. en
la P e n l m l a Ibérica, Estudios Clhsicos, 111(1955-56), 95; Id., Probkmas
cronol6gicos de las invasiones germánicas, IV, CNA (Burgos, 1955), Saragossa, 1957; Id., La crisis del siglo 111 en Hispania: algunos aspectos
fundamentales, Actas del 1 Congreso Esp. de Estudios Clásicos (Madrid, 1956), Madrid, 1958. A. Balil, Las huosiones g e d n i c a s en HG-

pania durante la segunda mitad del siglo 111 d. l . C. Cuadernos de la
Escuela Esp. de Historia y Arq. en Roma, IX (1957), 95; el mateix treball reproduit a "Anales de Historia Antigua y Medieval" de la Univ.
de Buenos Aires (1957-58), 49. A. Ramos Folqués, Las invasiones germónicas en la prouincia de Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos,
XVII, Alacant, 1960.
A la bibliograha citada per a cada ciutat es podran veure els aspectes concrets del problema a cada Iloc.

Sr. President i Autoritats, Srs. Academics, senyores i senyors:

Al llarg d'un terc de segle, h e tingut quatre ocasions de fer de portantveus de la nostra ínclita Societat per rehre en el seu si un nou
membre. Han estat aquestes ocasions moments memorables en que m'he
sentit felic, i en que circumstancies especials marcaren el climax de
la meva vida acad&mica.
En tres d'aquestes ocasions, i'esposa del recipiendari era també una
universitaria i, d'alguua manera, alumna nostra.
Perb en' el cas de Tarradell hi ha circumstancies que fan aquesta ocasi6 més entranyahle i eos commouen. També el1 va trobar I'esposa i collaboradora a la vegada en els seus treballs cientííics, en una companya
universitaria, Matilde Fout, neboda d'un gran. professor de Filosofia,
ben estimat de tots i membre lllustre d'aquesta Academia, mort ja fa
uns quants anys, el professor Pere Font i Puig.
Malhauradament, aquest amhient d'escola sha desfet. El nostre pobre
amic ha estat colpit inexorablement pel Destí, primer en la persona
del seu fill i després en la de la seva esposa.
A les penes que la Providencia ha volgut infligir-li, el1 ha d'oposarhi, com a balsalm espiritual, Pestudi de l'apassionant passat remot de
la patria, aquest passat tant ple d'enigmes que voldríem veure dissipats
i aclarits definitivament. La companyia i la collaboració de les seves
dues filles sera un allicient més perque gaudeixi d'una vida voltada
d'afectes i d'estudi.
Tots els seus companys pensem que és aquest el millor lenitiu a la
seva vida dolorida.
Potser aquestes paraules meves remouran el caliu de penes ja resiguadament acceptades. Perb jo no sahria parlar-hi, en un acte en que el1
6s protagonista, de g a n s merits científics, sense referir-me als vaiors
espirituals que li han de permetre endolcir els anys que la Providencia
li tingui reservats. Així ho desitgem tots els sens amics.

Miquel TarradeU i Mateu va néixer a Barcelona el 24 de novembre
d e 1920, es va iiicenciar amb Premi extraordinari per la secció d'HistbM, dintre la Facultat de Lletres, l'any 1944; el 1949 va rebre el Premi
extraordinari de doctorat; el 1950 tingué una beca per ampliar estudis
de l'Institut de Beiies Arts, a la Universitat de Nova York, i en 1951 va
estudiar a SInstitut de Paleontologia Humana de París.
Ja en 1944-45, i en 194546, havia estat ajudant de classes practiques
a la nostra Facultat barceionina, cotlaborant a les tasques de les dtedres
d'Histbria i Arqueologia del Prbxim Orient, i més tard de Geogrda de
PAntiguitat (durant el curs 1947-48).
Tots aquests anys havia estudiat a la meva catedra, i a les del doctor
Martín Almagro i A. del Castillo.
Amb un breu interval al front de I'arqueologia granadina, i ja amb
el prestigi dels seus cursos i publicacions, aconsegni la direcció del
Servei Arqueolbgic de Tetuan (1948-56). Aquesta estada a I'Africa del
Nord fou una etapa decisiva per la seva formació i vida científiques.
Va entrar en contacte amb un m6n tan interessant per Espanya com és
el del Mogreb, i el va fer conegnt dels investigadors, sobretot francesos,
que amb tant de delit han treballat en aquest territori. ~Quantesvegades
l'havíem visitat a Tetuan! En tenim records inoblidables. M'atreviria
a dir que aquests varen ésser els temps mks felicos de la seva vida.
Perb, com era natural, el seu desig de reintegrar-se a la vida universitaria el va portar, mitjancant unes oposicions molt disputades, a la
catedra d'Arqueologia, Epigrafia e Numismatica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Valencia, on va treballar des del
1956 fins al 1970, que passa a la mateixa catedra de Barcelona. Aquests
anys foren plens de feina i de formació d'escola, fins que a i'última data
citada ha pogut seguir ja des de la catedra barcelonina la serie d'obres
i de treballs d'investigació que han portat molts deixebles a ia seva
catedra. Durant els anys de Valencia va ser Secretari de la Facultat i,
després, Dega (1964-1965).
Els seus merits l'han portat a diferents honors academics; és membre ordinan de SInstitut Arqueolbgic Alemany de Berlín. Des del 1954,
Academic corresponent de la Real de la Historia de Madrid; des del
1959, de la Reial Academia de Bones Lletres; des del 1961, de I'Institut
d'Estudis Catalans, del que passa a ser membre en 1971. De l'AcadAmia
Etrusca de Cortona en 1961, membre de PInstitut de Prehistoria i Frotohistoria de Roma des del 1964. De 1962 a 1968 6s corresponent per al
nord d'Africa del Consell Arqueologic del Ve11 Món, de Washington;
de 1962 a 1968, membre del Comité Permanent de la Unió de Ciencies
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Prehistbriques i Protohistbriques i dels Congressos Internacionals de
Ciencies Prehistbriques i Protohistbriques, des del 1958. També és membre del Comité executiu dels Congressos Nacionals d'Arqueologia dZspanya, des de 1959. En 1953 aconseguí el premi "Francisco Franco"
de Lletres del Consell Superior dlnvestigacions Cientíñques. En 1959
li va ser atorgat el Premi Rubió i Lluch de la Societat Catalana $Estudis Histbrics. En 1960, en collaboració amb el qui us parla, va ser
premiat amb el premi "Africa" de I'Institut d'Estudis Africans del Conse11 (C. S. 1. C.) i la Direcció General del Marroc i Colbnies. Per Últim,
en 1967, obtingué el Premi Martorell de SAjuntament de Barcelona.
Elstreballs de camp del professor Tarradell s'han extes a temtoris
molt diversos i han estat sempre portats amb gran cura. Apart de diverses i nombroses prospeccions, ha realitzat excavacions a les terrasses
del riu Maral del Marroc el 1948-49, a les coves de Gar Cahal i de
Caf Taht el Gar el 1954 i 55 (també en el Marroc), al poblat dels Castillejos de Montefrío (Granada), 1946-47. Al poblat de Mas de Miró a
Alcoi, 1987; a la Cova Ampla del Montgó (Xibia) en 1964 i d'en Pardo
(Planes) en 1963-84.
Amb mostres de la cidització fenício-púnica i púnico-mauritanica,
les seves excavacions han tingut lloc a la ciutat de Lixus, al Marroc,
en disset campanyes d'excavació, des de 1948 á 1964; vuit campanyes
'entre 1948 i 1956 a la ciutat púnico-mauritana i romana de Tamuda
(Marroc); factories funício-púniques d'Emsa i Sidi Abde Salam del
Bebar (Marroc), 1952.
Els'darrers anys ha intensificat i'estudi de jaciments iberics al Tossal
de Manises d'Aiacant (1956 i 1964-65), poblat de la Cala d e Benidorm
(1956), poblat del Puig d'Alcoi (1964), La Serreta d'Aicoi (1968). A la
ciutat romana de Valencia, palaqa de la Reina, en 1965, i al fort roma
de l'Illa de Cullera, 1955 (havent-se-li dedicat undels carrers de l'eixample de la vella ciutat de Cullera).
Ha estat co-director de les excavacions de la Pollentia romana, que
s'excava des de 1957. 1 6s molt important la seva collaboració a Empúries, 1942, necrbpolis púnica de Cartago, 1951-52, i ciutat pega de
Tíndaris, Sicília, 1952.
Els nombrosos materials que el1 ha descobert a les excavacions ressenyades li han permes fe'r grans apoitacions als congressos celebrats
aquests darrers anys, que el1 ha animat amb la seva presencia. Hem de
citar els arqueolbgics del Sudest (11, Albacete, 1946; 111, Murcia, 1947;
IV, Elx, 1948; i V, Almería, 1949). Segueixen els Congressos Nacionals
. .
dels qnals ha assistit a deu.
Citem altres congressos, com 1'Internacioanl de Ciencies Prehistbriques i Etnolbgiques de París, 1961, el Congreso d'Estudi Annibalichi
i
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(Cortona, 1961), el Congrés Panafrica de Prehistoria (Dakar, 1987), el
Congrés de l'Associaci6 d'hqueolegs portuguesas (Lisboa, 1969).
Ha estat director del Departament de Prehistoria de la Facultat de
Filosofia i Lletres de la Universitat de Valencia, de 1966 a 1970. Codirector de l'lnstitut d'Estudis Romans de l'lnstitució Alfons el Magnhnim, Delegada del C. S. 1.C. a Valencia, de 1960 a 1970. Apart, encara hem de citar el Congrés organitzat per el1 al Marroc espanyol
(Tetuan, 1953), i la primera Reunió $Historia de 1'Economia Antiga de
la Península Iberica. Ha pres part activa a diversos simposis organitzats
des d e l'lnstitnt $Arqueologia de Barcelona.

Es un tema ben suggeridor el que ha desenrotllat el professor Tarradell en el seu estudi. Preocupat pels problemes de tipus social i econbmics, que avui apassionen tant, Tarradell refh I:episodi de la gran
creació de la ciutat romana.
Presenta els fets coneguts des de punts de vista plens d'agudesa
i novedat. Mostra la influencia dels vells poblats i ens enfonsem a les
arrels de la nostra protohistoria, quan els llengnatges es perfeccionen,
el dret i la literatura sigui oral o sigui escrita prenen forca insospitada,
i veiem brollar un nou món. Sobretot ens apareix com a graó de5nitiu
la creació i la difusió de fescriptura.
Utilitzant tota mena de procediments i sobretot les dades que les
inscripcions ens proporcionen, podem arribar a un cnneixement de nombrosos aspectes, pero no de tots. Moltes dades noves esperem dels anys
venidors tenint en compte la intensitat actual en la recerca i i'afecció
creixent que sha aplicat a i'estudi de la vida urbana de pasos meditemanis i d e terres del centre i de l'occident &Europa. Sobretot a la
nostra península, on i'aportació del professor Tarradell ha estat. deci-.
siva i ho seguird essent.
D'un gran iuteres és la idea que el treball del recipiendari suggereix de una pre-Catalunya, idea que es recolza en i'arrel remota assenyalada pel Dr. Bosch Gimpera i la seva escoda. Sempre ens hem sentit lligats
al coneixement de la formació i dels moviments dels vells pobles ewopeus i veins. No oblidem la serie de publicacions del nostre mestre
Bosch, publicacions recents on es discuteix els moviments dels pobles
indoeuropeus.
Com a escriptor divulgador d e l'arqueologia i la prehistoria catalana, i'obra de Miquel Tarradell és insustituible.
Gran part delque coneixem procedeix de jaciments africans o euroEns apareix i'autkntic poblament de la costa, i amb domini de la ma-

peus, i han estat divulgats pel nostre recipiendari amb una ploma fhcil
(que n o exclou una profunditat de punts de vista). Es evident que el
Dr. Tarradell ha sabut combinar tecnica i exposició fins a un grau difícil d'assolir. Els seus punts de mira són plens de suggestions, i aixb
als qui hem estat d'alguua manera orientadors de la seva obra ens
omple de joia.
Mancava en lanostra bibliografia aix6 que Tarradell ens d6na per
primera vegada: una posta al dia de tot allo que fa referencia als tipus
d e ciutats romanes a les terres de la nostra zona.
Ens apareix Pautentic poblament de la cosat, i amb domini de la materia, prhticament podem dir que tenim a les nostres mans avui dia
entre lapides, monedes i vestigis arqueolbgics, tot allb que podíem desitjar, i no sembla facil que augmenti gaire aquest esquema: recordem
els intensos estudis que ja foren dedicats al poblament del Maresme.
Són molt encertades les observacions de Tarradell. Pero hi ha una
pila d'incertituds i dubtes que ja s'havien plantejat els erudits del passat, entre les quals voldria fer ressaitar el de les capitals Valencia
i Barcelona, i el feiiomen histbric del canvi de fortuna de Barcelona i
Tarragona. Aquest cas, i algun altre, Tarradell els resol en forma que
sembla molt pmdent. Per completar, va molt bé I'existencia d'nna Girona, la Gerunda, amb la qual l'amic Tarradell es mostra molt eclhctic.
Es cert que se'ns escapen les presencies de ceramica iberica; jo pensaria
que el cas és més complex del que sembla, perb potser una excavació
a fons de la vella muralla ens aclariria aquesta qüestió.
La relació qne hem fet, mal que sigui abreujada, dels mdltiples
treballs, excavacions, manuals i monografies, donara una idea per on
han anat les línies capitals de l'estudi de la Protohistoria de Catalunya
i pakos afins.
Tarradell ha aconseguit una de les coses m8s difícils que hi ha en
els nostres treballs. Pel camí de Parqueologia, ha refet amb una precisió envejable molts aspectes d e l a vida de les ciutats dels temps romans. Ara comencem a saber la vida urbana, les defenses, llurs muralles.
Les observacions i remarques del present discurs, que ens ha delectat,
inereixen més d'una lectura. Tots esperem, doncs, que el món ibkric es
pugui comprende millor; aquel1 mbn de fa 2.000 anys ... no va durar
més -sembla-,
cosa curiosa, que el Solutrih. Pero ara ja hi ha un llac
sblid de noms moderns: tudetans, successors dels tartesis, i totes les
tribus que segueixen.
El metode emprat en el present treball és intelligent i té molt de
mhrit. Els cinc mapes que Pa&mpanyen són extraordi&triament interessants, i creieu-me que no exagero. Ens són donats en el següent ordre:
1) Les ciutats romanes amb precedents urbans directes i sense prece-

dents directes. 2) Situació jurídico-política des d e la fi del segle I aC.
(Colbnies municipis i municipis poc documentats o insegurs). 3) Equilib n de la distribnció de les ciutats romanes a Catalunya; municipis no
ben dehits. 4) Les ciutats romanes en relació amb les fegions. 5) Les
ciutats i la crisi del s. m, i les ciutats afectades per les destruccions.
Amb el resum que donem ara n'hi ha prou perque ens adonem del
creixement que té l'urbanisme que va servir de base a uno institució tan
forta com la ciutat romana. Sens dubte, el Dr. Tarradell és prou jove
perque calgui esperar que en sabrem molt més encara a través del
seu esforc.
Felicitem-nos doncs de l'encert de I'Academia en haver cridat el
nostre collega Zavui.
He dit.

MAPES

Fic. 1.

- CO~TXNU~TAT
L DISCONT~~~TAT.

Ciutots romoties omb precedents urbnni direcres.

-Emporioe - EmpGriei.
2. -Gerunda - Girona.
3. -Emra - Terrassa.
4. - Sigarra - Els Prats de Rei.
5 . -Iesso - Guisrona.
6. -1lerdo - Lleida.
7.-Asso - Isona.
8. -Denosa - Tortasa (ces .insegur).
9.- Bisgargis (localització incertn)
10.- Saguntun - Sagunt.
11.- Edetn - LUna.
12.-Soetobis - Xitiva.
13. -El Tossal de Manises (nom sntic
14.-Zlici - Ek.
15. -Ebiclslls - Eivissa.
1.

desconegut).

No hi ha dades per al cas de la Vila Joiasa.
Ciutots romones noues, sensa precedsnts directes.
A. - Ilriro - Mstaró.

B. -Baetulo -Badalona.
C. -B<i~cino
- Barcelona.
D.
Torroco - Tarrsgona (css insegur).
E. - Voleritio Valencia.
F.
Dionium Dénia.
G. -Lucentum Alacant.
H. - Polmn Palnia de Mnllorco.
1.
Pollentia AlcLdia.
J. - lommo - Ciutadella.
K
Mogo Ma6.

-

-

-

-

-

-

-

LA s1~vi=16
jmih>~ca-~orfnc*nss ne

Fic. 2.-

comies ( C O h i a 0 ) .

A. -Borcino - Barcelona.
B. - Tnnoco Tarragana.
C. -Dertosn - Tortora.
D. -Valantiri - ValBncia.
E.
Iliei - ELr.
F . - P n h - Palma de Mallorca.
6. -Pollentin - Alcúdia.

.

.

¿A n DEL EECLE

"

.
.

.

-

. .

-

.

Municipú- (Municipoa)

-

-

l.
Empmiae EmpGrier.
2.
Cerunda Girona.
3. -1luro
Matarb.
4. -B<iet*lo - Badalona.
5. Egom Terrarsa.
6.
Sigarra - EL Prate de Rei.

-

-

-

7.-lea80 - Cuissoon. ~. -- .
8.-Aeso - Isona.
9.- Ilerdn - Lieida.
10. -Bkgargi.3 (sihiaeió iecerts).
11. -Saguntum - Sagvt.
12. - Edstn - Lliria.
13. - Saetabis - XBtiva.'
14. -Dianium - Dénia.

..

15.-La

Viia Joiosa (nam antic desconeput):
16. -El Tossal de Manis& d'Alacant (nom antic desconegut).
17. -Lucmtum.. Alacanf.
18.
E b u w Eivissn.,
19. -Mogo
Ma6.
.. .
20.
Inmmo Ciutadellb

-

-

-

...

,

,~uniclpiapoc documentots o inscgurs.

-

-

1.
lulio Libica Lilvia.
11. -Rhode - Rasea.
111. -Amo - Vic.
IV. -Asu*
Voconi.3 Caldes de Malavella.
V. BIandn Blanes.
VI.
Aquos Colidrie Cddes de Montbui.

-

-

-

.
,. . .

,.'

AC.

Fic. 3.

- L'~puirianr

DE LA D I S ~ I B V C IDE
~ LES C I ~ A T S
ROMANES

*

C*TALWA.

Gairebé cap indret queda m& lluny de 40 qm. d'una ciutat i més savint a una
distancia menor de mes d t n centre urb&.

1.-Ernpm'ae.
2.

-Gewndo.

3. -IZUW.
4. -Baetulo.
5 . - Boeino.
6.- Egora.
7. - To~raco.
8.- Dsrtoso.
9 . - Ilerdn.
10. - Iesso.
11. -Ae#o.

~

.

~

.

~~.
~

Són marcats amb cercles puntejats els municipae no tan ben definits (A. Ivlio Libica;

B, Ausn; C.

Sigoma).

Regió 1, Barcelona: una colonia ( B o r c i w ) , tres rnunicipis (Iluro, Baduio i Egorti) i un
municipi probable Aqune CalYIoel.
Regid 11, Girona: dos municipis (Ernpodoe, Gerunda) i tres municipis probables (Rhode,
Aquis Voconh, Blonda).
Regió 111, Tarragona: una colonia (Torraca).
Regid V. Tortosa: una coliinis ( D e t ( o 4 .
Regid VI, Vic: dos municipis (Iulia Llbica, Ausn).
Regió VII, Manresa: un municipi (Sigarra).
Regió VIII, Lleida: un municipi (Ikrda).
Regió IX, un municipi (Aesa).

Frc. % - L e s

cru'ra'ra

1

LA CRISI DEL SEGLE III DC,

Ciutots afectadea par

las dastruccions.

1.- Ilenti - Lleida.
9.- 1luro - Mitarb.
3. -Barcino - Barcelona.
4. - Tarracn - Tarragona.
5 . -Pollentio - Alcúdia.
Ciutats afectadea per

les desimcions i que a parar de la crlsi del wgle 111 iaicioren
lo decodencio o moriren.

-

A. -EmpoMe Empúries.
B.
Baetulo -Badalana.
C.
Saguntum Sagunt.
D.-El Tossal de Manises $Alacant.
E.
Ilki Elx.

-

-

Manca infomació de les ciutats rornanes no citades.

