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El coneixement dels orígens de les primeres ciutats roma-
nes dels Països Catalans ha fet progressos importants a les 
darreres dècades, gràcies a les dades proporcionades pel 
desenvolupament de l’arqueologia aplicada als jaciments 
que constitueixen potencialment la base informativa més 
important per a enriquir aquest coneixement, a més de 
ser un valuós llegat del nostre patrimoni cultural.***

Ara fa poc més de trenta anys, el 1978, Miquel Tarra-
dell dedicava un treball a les ciutats romanes dels Països 
Catalans, que va ser la base del seu discurs d’ingrés a la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,1 en el qual, 
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Resum

En els darrers decennis, els progressos de l’arqueologia aplicada al coneixement de les ciutats romanes del Països Catalans 
han començat a proporcionar una nova percepció sobre la qüestió dels orígens d’aquestes ciutats. En aquest article dedi-
cat a Catalunya, i en el previst per al proper número referit al País Valencià, centrarem l’atenció en aquesta temàtica, que 
a la vegada proporciona valuoses precisions respecte als primers temps de la presència dels romans en aquestes terres. La 
majoria de les ciutats romanes documentades a Catalunya són, amb molt escasses excepcions, fundacions de nova planta. 
Amb elles es va constituir una xarxa de noves ciutats, que va tenir una incidència profunda en el procés de romanització 
que s’havia iniciat en els anys de la Segona Guerra Púnica i que va culminar al final de l’època romanorepublicana amb la 
fundació de Barcino. La informació arqueològica proporcionada per les ciutats de Tàrraco, Baetulo, Iluro, Iesso, Aeso, 
Gerunda i l’Empúries romana entre d’altres ens donen dades, encara fragmentàries però ja molt significatives, que ens 
permeten afinar les cronologies dels seus moments inicials i les característiques del seu primer desenvolupament en rela-
ció amb el context històric de l’època, que sens dubte va marcar els primers passos de la seva conformació urbana. Els 
primers anys del segle i aC se’ns presenten especialment dinàmics pel que fa a aquesta activitat urbanitzadora, que molt 
probablement va ser no només inspirada, sinó també planificada, per l’autoritat romana. Les noves ciutats, amb el seu 
urbanisme regular, que desenvolupa retícules rigorosament ortogonals, i amb els seus recintes fortificats, van implantar 
aquí els models de ciutat que els romans havien desenvolupat durant els anys de la seva expansió per la península Itàlica, 
i juntament amb la construcció de la xarxa viària posaren les bases de l’estructura del país, que marcaria ja tota l’època 
romana, i que en bona part es va mantenir en els segles posteriors fins avui.

Paraules clau: romanització, època romanorepublicana, topografia antiga, urbanisme romà, Hispània Citerior, 
Tàrraco, Emporiae, Baetulo, Iluro, Iesso

mitjançant el seu domini magistral dels coneixements ar-
queològics disponibles en aquell moment, traçava una 
síntesi brillant, tot remarcant la importància que a la nos-
tra història té l’estudi de l’època antiga si volem entendre 
l’estructura del país. La panoràmica general que aportava 
Tarradell li permetia nombroses reflexions en la línia de 
vincular la problemàtica del període romà al procés histò-
ric general. En la seva voluntat de visió global del tema, 
posava en relleu diversos aspectes, per exemple la distri-
bució territorialment equilibrada de la xarxa urbana for-
jada durant l’època romana i les pautes de la seva evolució 
fins a enllaçar amb la configuració del país a l’època medi-
eval. Però l’èmfasi més important el posava ja en la qües-
tió dels orígens d’aquelles ciutats i en el seu paper en rela-
ció amb la transformació del món preromà de la 
civilització ibèrica i les seves eventuals perduracions dins 
el marc de la romanització. Intentava esbrinar les conti-
nuïtats i també el sentit de les noves fundacions urbanes i 
formulava estimulants hipòtesis de treball, sempre des de 
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la prudència de qui coneixia molt bé les mancances de la 
documentació disponible. «Les investigacions sobre ciu-
tats, basades sobretot en documents arqueològics», deia, 
«són obra de molts anys i d’equips diversos. Consolidar o 
desmentir aspectes que ara hem apuntat vol dir feina de 
molts anys.»2

Les tres dècades transcorregudes des d’aleshores han es-
tat fructíferes per a l’arqueologia, que s’ha desenvolupat de 
manera exponencial a mesura que recuperàvem les insti-
tucions i la consciència social i política del valor del nostre 
patrimoni arqueològic i s’implementaven els mecanismes 
que n’havien de permetre la salvaguarda i l’estudi.

És cert, i cal reconèixer-ho, que, malgrat els avenços fets, 
la informació arqueològica de què disposem continua es-
sent molt fragmentària i que, per a moltes de les deducci-
ons que volem extreure, les respostes han de basar-se enca-
ra en indicis que no sempre proporcionen tota la solidesa 
que voldríem per a les nostres conclusions. No hem d’obli-
dar que la majoria dels jaciments que contenen el gruix bà-
sic de la documentació arqueològica sobre aquelles ciutats 
d’època romana els tenim al dessota de les més importants, 
denses i dinàmiques ciutats actuals. Això explica en part 
que la majoria de les intervencions arqueològiques que s’hi 
han portat a terme als darrers anys no hagin estat progra-
mades amb criteris científics per resoldre qüestions inter-
pretatives prèviament identificades, sinó a partir de les ne-
cessitats d’una arqueologia preventiva que intenta en 
primer lloc compaginar la dinàmica actual de la ciutat amb 
la preservació del seu patrimoni arqueològic, i sovint ho ha 
de fer amb actuacions massa lligades al dia a dia.

En qualsevol cas, el resultat és palès. La nova i abun-
dant documentació proporcionada per aquesta intensa 
activitat arqueològica permet aconseguir una mirada re-
novada sobre el procés de naixement d’aquelles primeres 
ciutats romanes i dóna precisions tipològiques i cronolò-
giques que permeten inserir-les de manera molt més níti-
da en el procés de romanització d’aquestes terres. D’altra 
banda, l’interès del tema dins el marc general de l’arqueo-
logia clàssica ha fet que es multipliquessin també els tre-
balls interpretatius i de reflexió conjunta i ha produït una 
abundant bibliografia i alguns reculls recents tan signifi-
catius com els editats en el volum sobre València i les pri-
meres ciutats d’Hispània,3 que inclou també alguns arti-
cles de referència sobre determinades ciutats romanes 
d’Itàlia, i en l’encara més recent dedicat a les primeres ciu-
tats romanes a la «Hispania Tarraconensis».4

Per això hem considerat adient reprendre aquí aquest 
tema, centrant-lo en la qüestió dels orígens i mostrant 
com els progressos de l’arqueologia, la qual tant va contri-
buir a modernitzar el mateix Tarradell amb el seu mes-
tratge, permeten precisar i enriquir ara considerablement 
aquell panorama. L’abundància de dades i la complexitat 
de la documentació ens aconsella centrar aquest primer 
article en les primeres ciutats romanes de Catalunya, amb 
la voluntat de complementar-lo amb un altre de dedicat a 
les ciutats romanes del País Valencià en el proper número 
d’aquesta mateixa publicació (fig. 1, p. 10).

Una primera constatació que cal remarcar és que les 
ciutats romanes que documentem a Catalunya són, amb 
molt escasses excepcions, fundacions de nova planta, que 
van tenir una incidència profunda en el procés de roma-
nització que s’havia iniciat en els anys de la Segona Guer-
ra Púnica i que respecte al fet urbà podem considerar que 
va culminar amb l’assoliment del dret colonial per part de 
Tàrraco amb Cèsar i la fundació de la colònia de Bàrcino 
(Barcelona), ja a l’època d’August. Un procés que, pel que 
fa a Catalunya, va comportar una nova estructura de l’hà-
bitat urbà i l’abandonament de la majoria dels assenta-
ments ibèrics preromans existents en el moment inicial 
d’aquell procés a la darreria del segle iii aC.

Gneu Corneli Escipió, ja des dels primers moments de 
la seva presència militar a Hispània, havia establert una 
petita guarnició a Tàrraco (Tarragona) després de la pri-
mera batalla amb l’exèrcit cartaginès el 218 aC, en els mo-
ments inicials de la guerra púnica. El lloc escollit va ser la 
part alta d’un turó arran de mar que dominava visual-
ment la badia que havia de ser la seva àrea portuària al 
costat de la desembocadura del riu Francolí. Tit Livi (Ti-
tus Livius, en llatí) ens explica com l’any següent, el 217 
aC, els romans i els seus aliats van albirar des de lluny 
(procul visa) la flota de reforç comandada per Publi Cor-
neli Escipió amb trenta naus de guerra i molts vaixells de 
transport amb nombroses provisions, que va desembar-
car en aquella badia (portum Tarraconis, escriu Livi).5 
Aquell primer establiment aviat es va convertir en una 
fortalesa i en una important base d’operacions, de la qual 
els romans no perdrien en cap moment el control durant 
la guerra, ni en el moment més crític, el 211 aC, quan els 
dos germans Escipions van perdre la vida combatent al 
sud de la península Ibèrica.

Tàrraco, que Plini el Vell qualificaria anys 
després d’Scipionum opus, després del conflicte bèl·lic 
es va consolidar com una de les places fortes més impor-
tants i va tenir un paper considerable en la consolidació i 
expansió dels romans a Hispània. Tenim poca informació 
sobre les seves característiques en aquells primers mo-
ments, però l’arqueologia mostra que la primera fortifica-
ció de Tàrraco amb la seva imponent aparença ciclòpia es 
devia començar a construir molt aviat, i que la muralla 
amb les seves torres de defensa estaven ja completades al 
principi del segle ii aC.

A redós d’aquest potent recinte militar sorgirà en el 
curs del segle ii aC el que podem considerar la primera 
ciutat romana de Catalunya. Serà fruit d’un procés que es 
fa difícil de precisar en els detalls, però no hi ha dubte que 
cap al segle i aC la ciutat ja era una realitat acomplida.

Aquí cal assenyalar que, des del final dels anys setanta, 
l’arqueologia ha anat aportant dades que proven la pre-
sència d’un assentament ibèric preromà a la part baixa de 
Tarragona, entre l’extrem sud-oest del turó costaner i la 
badia al costat del riu.6 Però cal dir també que aquesta part 
del jaciment s’ha treballat molt poc i de manera poc siste-
màtica, i que la informació que tenim d’aquell assenta-
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ment és encara avui molt precària. Només podem docu-
mentar restes inconnexes en diversos punts; algunes són 
restes d’estructures arquitectòniques interpretades com a 
espais de residència, però no tenim l’amplitud d’excava-
ció necessària per a definir-les adequadament.7 Els mate-
rials apareguts ens donen evidències des del segle vi aC i 
les restes dels segles v i iv aC són ben eloqüents. Per al se-
gle iii aC, les dades són més desiguals, però sembla que cal 
deduir-ne la continuïtat i, per tant, que el primer establi-
ment romà s’hauria situat al costat d’aquest hàbitat pree-
xistent. Esbrinar el paper que va tenir aquest nucli indíge-
na en el desenvolupament de la ciutat romana és encara 
avui molt problemàtic, per la feblesa i la precarietat de les 
dades de què disposem, i deixa lògicament la qüestió in-
terpretativa molt oberta.

Cal dir que les implicacions d’aquest tema han interes-
sat abundosament tant els estudiosos de l’arqueologia ro-
mana com els protohistoriadors, i han generat interpreta-
cions diverses, que toquen aspectes d’interès, també 
respecte a la qüestió que ens ocupa. S’ha tendit, sobretot 
per part dels arqueòlegs iberistes, a donar per fet que es 
tracta d’un oppidum ibèric de notable envergadura, al 
qual s’atribuiria un paper geopolític molt rellevant res-
pecte a la Cossetània i al conjunt dels pobles ibèrics de Ca-
talunya.8 No hi ha dubte que les derivacions que resulten 
del desenvolupament d’aquestes hipòtesis són estimu-
lants i han estat útils per a traçar un primer model inter-
pretatiu de les darreres fases del món ibèric de la costa ca-
talana, model que caldrà contrastar i debatre també des de 
la perspectiva de l’arqueologia romana. Mentrestant, 
però, em sembla encertada la crida a la prudència feta res-
pecte al jaciment tarragoní fins que l’arqueologia no ens el 
documenti millor, en el sentit que potser se n’ha sobreva-
lorat la importància, ja que de moment hi ha una clara 
desproporció entre el pes territorial que se li atribueix i les 
evidències arqueològiques que en tenim, i és possible que 
el pes geopolític de la Tàrraco tardorepublicana hagi in-
fluït en la valoració històrica del nucli ibèric precedent.9 A 
més, la proposta d’identificar aquest nucli amb la Cesse de 
les monedes tardorepublicanes només és una hipòtesi 
possible, que d’altra banda no es deriva necessàriament 
d’una lectura estricta de les fonts textuals.10

A part de Tàrraco, a la qual tornarem després per refe-
rir-nos a la seva evolució tardorepublicana, per a tot el se-
gle ii aC no tenim constància de cap altra iniciativa de co-
lonització urbana en el territori de l’actual Catalunya. Des 
de la fortalesa de Tàrraco, i segurament amb el correspo-
nent desplegament de guarnicions situades en posicions 
estratègiques, la República romana assegurava el domini 
polític i militar del país durant el primer segle de la seva 
presència.

Per trobar les dues fundacions urbanes romanes més 
pròximes portades a terme en aquells anys, hem d’arribar 
pel sud fins a Valentia (València), fundada el 138 aC, i pel 
nord fins a Narbo Martius (Narbona), del 118 aC. Amb-
dues són bastant excepcionals respecte a les pautes de 
l’actuació romana en aquesta època a les llunyanes terres 

d’Occident, però tenen un valor de símptoma del canvi de 
tendència que no trigaria a produir-se.

Avui sabem que aquest canvi va tenir lloc a partir dels 
primers anys del segle i aC. Però ni a les fonts literàries, ni 
a l’epigrafia, ni a cap altra de les fonts textuals que ens han 
arribat no hi ha cap referència que ens en deixi constàn-
cia. Només l’arqueologia desenvolupada a Catalunya als 
darrers decennis ha permès deduir que entorn del 100 aC 
es va donar un canvi de tarannà i d’actuació dels romans 
pel que fa a la seva implantació al territori. La constatació 
arqueològica que les ciutats costaneres d’Iluro (Mataró), 
Baetulo (Badalona) i l’Empúries romana, i de les ciutats 
de Iesso (Guissona) i Aeso (Isona) a l’interior del país, van 
ser ciutats de nova planta fundades en aquests moments 
ha posat de manifest que va ser aleshores quan la implan-
tació del model de ciutat romana creat a Itàlia durant els 
segles anteriors va tenir un desplegament decisiu en 
aquests territoris.

Aquests avenços de l’arqueologia permeten rescatar de 
les tenebres de l’oblit una part important de la història del 
nostre país en el moment en què es començava a estructu-
rar la seva xarxa urbana, que ha arribat fins avui. Però 
aquests progressos no estan exempts d’incerteses ni de 
problemes metodològics pendents encara de resoldre. Re-
passarem breument per a algunes d’aquestes ciutats fins a 
quin punt l’arqueologia ens proporciona dades clau per 
a interpretar-ne els orígens i les fases inicials, i evidencia-
rem com ens obre noves preguntes en el nostre afany 
d’ajustar la seva interpretació. Notarem com són d’especial-
ment significatius els esforços per a aconseguir que l’ar-
queologia ens precisi al més afinadament possible les da-
tes inicials d’aquestes ciutats, ja que, com sempre, la 
cronologia és el cavall de batalla fonamental per a poder 
connectar l’arqueologia amb la història.

Començarem per Iluro, a la costa de la Laietà-
nia. El subsòl del nucli antic de l’actual ciutat de Mataró 
ha proporcionat als darrers anys nous vestigis que han 
permès un avenç important en el coneixement tant de la 
seva realitat urbana com del context arqueològic del seu 
entorn en els moments fundacionals.

L’arqueologia ens mostra una ciutat situada sobre una 
petita elevació a uns quatre-cents metres de la línia actual 
de costa i establerta a partir d’un esquema urbanístic re-
gular de planta rectangular, orientat de sud-est a nord-
oest amb una desviació de vint-i-un graus respecte al nord 
magnètic. Les seves dimensions, malgrat els escassos ves-
tigis per a fixar-ne els límits, s’han hipotetitzat amb molta 
versemblança al voltant dels 310 metres per 230 metres, i 
ens indiquen una superfície màxima de poc més de set 
hectàrees.11

La seva estructura urbana estava organitzada a partir 
d’una divisió ortogonal en insules mitjançant un mòdul 
d’un actus (120 peus) d’amplada. Un dels carrers resul-
tants ha estat ben documentat en diversos punts del traçat 
gràcies a les excavacions preventives, i ha estat interpretat 
com el cardo màxim de la ciutat: en el punt on l’excavació 
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ha permès constatar la seva amplada, és de nou metres; el 
seu paviment era de terra argilenca compactada i tenia 
voreres a ambdós costats d’1,70/1,80 metres d’amplada. 
S’han documentat també diversos trams de la claveguera i 
restes d’una font monumental que ocupava el centre del 
carrer en un dels trams excavats.12 Probablement l’ampla-
da de nou metres d’aquest carrer fou el resultat d’una rec-
tificació de l’esquema inicial, que segurament preveia una 
amplitud més modesta que devia augmentar a costa de les 
insules contigües.

Respecte als decumani, les restes conservades són molt 
menys explícites i consegüentment el mòdul de longitud 
de les insules és difícil de precisar. A les interpretacions 
publicades s’ha proposat l’esquema d’insula quadrada, 
però caldrà encara que l’arqueologia ens ho corrobori en 
el futur.

Pel que fa a la distribució dels espais urbans, s’ha asse-
nyalat l’entorn de l’actual basílica de Santa Maria com el 
lloc on es podia ubicar el fòrum de la ciutat, i a l’angle 
sud-est del recinte hi trobem les restes d’unes termes 
d’època imperial, que probablement es van construir a la 
zona reservada per a aquests usos ja a l’esquema inicial.13

La cronologia inicial d’aquesta ciutat, podem situar-la 
sense cap dubte a la primera meitat del segle i aC. De fet, 
les datacions estratigràfiques ben constatades per algunes 
clavegueres i altres construccions ens mostren per a mit-
jan d’aquesta centúria la seva urbanització ja molt ben im-
plantada. Tanmateix, quan demanem a l’arqueologia una 
precisió més ajustada per a la data del fet fundacional prò-
piament dit, la conclusió és una mica més problemàtica i 
permet interpretacions divergents a causa de l’escassetat 
de documents arqueològics que ens il·lustrin les fases més 
antigues. Malgrat tot, unes excavacions preventives fetes 
els darrers anys han permès detectar algunes estructures i 
contextos estratigràfics que es daten bé als primers anys 
del segle i aC i que constitueixen sens dubte els primers 
vestigis d’ocupació del jaciment.14 Aquestes troballes ens 
confirmen en l’opinió que Iluro com a ciutat de nova 
planta pot tenir el seu origen en els moments inicials de la 
centúria, encara que, com és lògic, en un primer moment 
hi devia haver una certa precarietat constructiva que des-
prés aniria prenent forma progressivament per assolir a 
mitjan segle la plena consolidació. No em sembla convin-
cent la interpretació que també s’ha formulat, en el sentit 
que aquests vestigis datats a l’inici del segle i aC haurien 
de considerar-se restes d’un petit assentament agrícola o 
comercial i, per tant, un precedent no urbà de la ciutat 
posterior (fig. 2, p. 12).15

Molt il·lustratives del context en què va sorgir aquesta 
ciutat de nova planta són les importants troballes arqueo-
lògiques recents a la vall de Cabrera de Mar, al peu d’un 
dels poblats indígenes més importants de la regió laieta-
na, els orígens del qual es remunten al segle vi aC: l’oppi-
dum de Burriac. Les excavacions efectuades a partir del 
1997 al jaciment de Ca l’Arnau, al costat del poble actual 
de Cabrera, han posat al descobert restes d’un assenta-
ment d’estructura complexa que es data sens dubte a la 

segona meitat del segle ii aC, encara que el seu moment 
inicial podria potser remuntar-se a la primera meitat 
d’aquest segle, i que va perdurar fins als primers anys del 
segle i aC.16

Entre les construccions documentades en aquest jaci-
ment, destaquen les restes molt ben conservades d’unes 
termes de prop de tres-cents metres quadrats en planta 
que reprodueixen el model de termes romanes tardorepu-
blicanes ben constatat a Itàlia i també a Hispània, amb els 
tres àmbits essencials: l’apoditeri, el tepidari i el caldari, 
aquest darrer equipat amb el forn corresponent per a es-
calfar l’aigua i amb un sistema d’hipocaust utilitzat única-
ment per al paviment de l’alveus. Les restes de tubuli en 
forma de fus recuperades a l’excavació del caldari i del te-
pidari permeten la reconstrucció de les voltes que devien 
cobrir aquests àmbits. Tant per la seva cronologia, que 
podria remuntar-se a mitjan segle ii aC, com pel model i 
la tècnica constructiva —que són clarament itàlics—, com 
per la presència de materials de construcció (tègules i im-
brices) possiblement procedents de la zona del golf de Nà-
pols, aquest edifici adquireix una singularitat notable. A 
més, sembla que se situa en una posició central respecte a 
les construccions del seu entorn: a poca distància al sud 
d’aquestes termes s’ha documentat una àrea d’uns sis-
cents metres quadrats amb habitacions disposades radial-
ment respecte a l’espai que ocupen les termes (fig. 3, 
p. 13).17

Posteriorment, a un centenar de metres més al sud, a 
l’indret anomenat Can Benet, al costat de l’actual polies-
portiu de Cabrera de Mar, s’hi han descobert noves restes, 
entre les quals set mosaics d’opus signinum decorats amb 
tessel·les blanques i alguna de negra que tracen una profu-
sa decoració geomètrica. Aquestes troballes no han estat 
encara estudiades ni publicades, però sembla que cal da-
tar-les al mateix moment que les anteriors i probablement 
ens documenten un espai de residència que formaria part 
del mateix conjunt.18

Aquest interessant jaciment està pendent de ser exca-
vat en extensió, però no sembla desencaminada la seva 
interpretació com un assentament de filiació directament 
romana, probablement un centre de poder militar, polític 
i administratiu, i punt de control del territori, la situació 
del qual al peu de l’oppidum de Burriac ens parlaria de la 
connivència i la col·laboració del poder romà amb la socie-
tat indígena, una actitud segurament pròpia d’aquesta 
zona des dels anys de la Segona Guerra Púnica.19

La cronologia de l’abandonament d’aquest jaciment als 
primers anys del segle i aC suggereix amb força la seva 
coincidència amb la fundació de la ciutat d’Iluro. Els pro-
blemes arqueològics, encara no resolts, per a afinar la cro-
nologia d’aquesta coincidència no permeten afirmar-ho 
amb tota la rotunditat que voldríem, però sembla molt 
versemblant que el nou centre urbà d’Iluro, establert ja 
amb els paràmetres i els models propis d’una ciutat roma-
na, substituís aquest assentament anterior i se situés al 
costat del mar 4,5 quilòmetres més al nord-est, per con-
vertir-se en el punt central de la presència romana en 
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aquesta part de la regió laietana. Anys després, Plini, en la 
seva descripció de la Hispània Citerior, qualificarà Iluro 
d’oppidum civium Romanorum, és a dir, literalment, una 
ciutat fortificada de ciutadans romans.20

Ens podem preguntar també quina va ser la participa-
ció de l’element indígena en aquella nova fundació, però 
la resposta no és fàcil.21 L’oppidum de Burriac sembla que 
va continuar encara amb mostres de vitalitat fins a mitjan 
segle i aC, malgrat que hem d’admetre que coneixem en-
cara molt poc i de manera molt fragmentària l’arqueolo-
gia d’aquest gran poblat, en contra del que podria fer pen-
sar la seva fama i la seva copiosa presència a la nostra 
bibliografia dels darrers cent anys.22 D’altra banda, les di-
mensions reduïdes de la nova ciutat d’Iluro suggereixen 
més aviat la imatge d’una ciutat plaça forta en la qual l’ele-
ment fonamental fos el romà o itàlic, encara que això no 
exclogués en absolut la presència de població autòctona.23

Centrem-nos ara en una altra d’aquestes noves 
ciutats: Baetulo, també un oppidum civium Romano-
rum segons Plini24 i situat a la mateixa costa laietana, vint 
quilòmetres al sud d’Iluro, sota la Badalona actual. L’ar-
queologia ha permès establir una hipòtesi bastant aproxi-
mada del que degué ser l’esquema fundacional de la ciu-
tat, que presenta un recinte emmurallat de planta 
rectangular que fa uns 413 per 261 metres, és a dir, una 
superfície propera a les onze hectàrees (fig. 4, p. 14).

Les restes arqueològiques documentades en algunes 
zones de la ciutat són bastant nombroses malgrat la su-
perposició de la populosa ciutat actual i indiquen de for-
ma diàfana que tant les construccions com la xarxa de 
carrers tenien una disposició ortogonal que dibuixava 
una quadrícula de nou per set insules, amb els eixos trans-
versals paral·lels a la línia de la costa.

La ciutat, molt propera al mar, s’aixecava sobre el ves-
sant d’una petita elevació de pendent molt suau en direc-
ció sud-est, però amb un desnivell brusc sobre l’inici de la 
platja. Aquesta topografia va condicionar l’estructura de 
l’oppidum, que quedava dividit naturalment en una part 
baixa sense solució de continuïtat amb la platja i una 
part alta sobre l’esmentat vessant. El fòrum, en posició 
central, degué situar-se a la zona alta, a prop d’aquell des-
nivell, buscant probablement un efecte escenogràfic i as-
sumint el paper d’articular les diverses zones de la ciutat. 
La part alta es perfila com una zona residencial on tenim 
la majoria de les cases documentades. La part baixa, en 
canvi, sembla destinada a usos més comunitaris: s’hi do-
cumenten dos edificis termals situats, com a Iluro, a l’ex-
trem sud-est del recinte, diverses tabernae i restes d’altres 
edificis que probablement han d’interpretar-se com a 
mercats o magatzems. Per aquesta part de la ciutat passa-
va la via litoral (via Augusta a l’època imperial), que en-
trava per la porta propera a l’angle est del recinte emmu-
rallat. Probablement aquesta via va centrar l’activitat 
comercial i artesanal de la ciutat.25

Un element arqueològic notable de Baetulo són les res-
tes del seu recinte emmurallat, la construcció del qual es 

data en els moments inicials de la ciutat. Una part del seu 
llenç nord-est fou descoberta per l’excavació portada a 
terme entre els anys 1934 i 1936: vint-i-quatre metres de 
muralla, una torre i una porta d’entrada a la ciutat que, 
per la seva disposició constructiva, hem de deduir que es-
tava emmarcada per un arc de mig punt.26 El basament 
d’aquesta part de la fortificació es va construir amb tècni-
ca d’obra poligonal de la segona modalitat de Lugli,27 ex-
cepte la part corresponent al portal, on es va utilitzar la 
quarta modalitat amb blocs trapezoïdals.

El 1956 es va excavar també una part del llenç sud-est 
de la fortificació, el que donava cap a la platja, on es van 
descobrir vint-i-tres metres de muralla i dues torres semi-
circulars. La construcció conservava fins a 3,20 metres 
d’alçària, 2,25 metres dels quals corresponien als fona-
ments. Aquí la tècnica constructiva és ben diferent, ja que 
es va utilitzar l’opus caementicium amb revestiment 
d’obra poligonal a la part vista. Aquesta tècnica fou adop-
tada perquè en aquest tram la muralla s’assentava sobre 
un terreny sorrenc que requeria un fonament profund i 
sòlid. És a dir, els constructors romans s’adaptaren mes-
trívolament amb la seva tècnica a les condicions del ter-
reny en el qual es disposaven a construir.28

La imatge inicial de la ciutat quedaria, doncs, caracte-
ritzada per aquests elements: la muralla que la protegia i la 
delimitava, la planificació urbanística que l’organitzava 
i que marcava la pauta del seu desenvolupament futur, i 
probablement també un temple situat a l’espai destinat al 
fòrum, que presidiria el conjunt.

Tanmateix per als primers decennis de la nova funda-
ció tenim poques dades que permetin documentar els al-
tres components urbans: arquitectura domèstica, edificis 
públics, infraestructures... Cal tenir en compte que les pri-
meres instal·lacions degueren ser molt austeres, fins i tot 
precàries, i que només en un segon moment es van anar 
consolidant progressivament, però l’arqueologia no ens 
permet encara establir amb precisió la cronologia de les 
diverses fases d’aquesta evolució.

El fet que a Baetulo el detall d’aquestes fases més anti-
gues quedi encara molt inèdit malgrat les excavacions en 
extensió que s’hi han portat a terme pot ser degut a les ca-
racterístiques de la topografia sobre la qual es va aixecar la 
ciutat, que va comportar la realització de desmunts im-
portants per a crear terrasses a mesura que les seves es-
tructures s’anaven consolidant, i en conseqüència es van 
remoure eventuals sediments que ens haurien il·lustrat 
sobre les fases inicials. Això entorpeix la tasca d’establir 
amb tota la precisió i la seguretat que desitjaríem la cro-
nologia del moment fundacional. Però al mateix temps 
ajuda a explicar la troballa de materials residuals dels pri-
mers anys del segle i aC als nivells arqueològics de crono-
logia posterior. Així, els estrats arqueològics més antics 
documentats fins avui en excavacions estratigràfiques ri-
goroses, malgrat que cal datar-los ja a la dècada dels anys 
80/70 del segle i aC, contenen algunes restes ceràmiques 
la cronologia de les quals es remunta almenys a la primera 
dècada del segle.29
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Per tot això, i amb les reserves degudes a la fragilitat del 
tipus de documentació de què disposem, és possible man-
tenir també la proposta del moment fundacional de Bae-
tulo ben a l’inici del segle i aC.

En qualsevol cas, a mitjan segle i aC, el desenvolupa-
ment urbà de la ciutat ja estava ben consolidat. Va ser 
aleshores quan es van construir les termes que es van en-
caixar al fons de la terrassa inferior de la ciutat, que segu-
rament s’adequà i se sistematitzà en aquest mateix mo-
ment. Són un exemple esplèndid i molt ben conservat de 
termes públiques, d’uns tres-cents cinquanta metres qua-
drats de superfície total, amb un esquema distributiu i 
una tècnica constructiva que va adoptar rigorosament el 
model arquitectònic i funcional establert i documentat a 
les ciutats d’Itàlia al darrer segle de la República romana.30

Tant les característiques de la muralla com les restes 
d’aquest edifici termal visitable avui al subsòl del museu 
de Badalona, com les restes de les cases d’atri documenta-
des a la part alta de la ciutat, són elements que ens confir-
men en la percepció de Baetulo com una ciutat pròpia-
ment romana.

També aquí, com a Iluro, la interpretació tradicional 
que ha vist en la nova ciutat un mer reassentament de la 
població indígena em sembla poc convincent i continuem 
considerant més adequat interpretar-la com una fundació 
per a assentar inicialment una nova població d’origen ro-
manoitàlic.

La nova ciutat no era lluny de l’emplaçament del poblat 
ibèric de Mas Boscà, ubicat sobre un turó que constitueix 
una de les primeres elevacions de la serralada litoral, situ-
ada a 2,4 quilòmetres del mar. L’arqueologia documenta 
per a aquest poblat un abandonament progressiu iniciat a 
mitjan segle ii aC, que va culminar al darrer quart d’aquest 
mateix segle31 i que coincideix i sens dubte s’ha de relacio-
nar amb l’aparició de petits assentaments rurals situats a 
una certa distància de la costa, al peu dels primers turons 
d’aquella serralada.

Tampoc aquí l’arqueologia no és gaire explícita per a il-
lustrar la relació de l’element indígena amb els fundadors 
de la nova ciutat, però podem presumir que la integració 
degué ser ràpida i pacífica. La troballa recent a les excava-
cions de la ciutat romana de dues esteles funeràries ibèri-
ques, que segurament cal datar a la primera meitat del se-
gle i aC, amb noms de personatges d’indubtable filiació 
indígena, constitueix un indici eloqüent que reflecteix 
molt probablement un aspecte d’aquest procés d’integra-
ció.32

La recent descoberta al jaciment de Can Tacó actual-
ment en curs d’excavació al Vallès Oriental, als municipis 
de Montmeló i de Montornès del Vallès, ens referma en-
cara més en aquesta apreciació. Es tracta d’un lloc de re-
presentació i segurament també de residència: una gran 
construcció de 2.200 metres quadrats en planta, edificada 
amb factura clarament romana en un moment de la sego-
na meitat del segle ii aC, encastellada sobre un turó situat 
al punt on es forma el riu Besòs per la confluència del Mo-
gent i el Congost, un punt estratègic d’encreuament de 

camins. La part principal de l’edifici era un cos quadran-
gular de 750 metres quadrats, i tot el conjunt estava rode-
jat d’un mur perimetral amb una porta d’entrada flanque-
jada per una torre. A l’interior, a més de l’esmentat cos 
principal, també hi ha un espai obert, diverses estances de 
servei que podrien haver allotjat una petita guarnició, i 
una gran cisterna construïda amb la més avançada tècnica 
romana de l’època (fig. 5, p. 16).

L’excavació ha proporcionat restes notables de la deco-
ració mural de les habitacions de la part principal, realit-
zada molt acuradament seguint els cànons del primer estil 
pompeià. Una troballa ben excepcional a la península Ibè-
rica, on són molt escassos els exemplars documentats 
d’aquest estil decoratiu, que sí que trobem a Itàlia i sobre-
tot a Pompeia, utilitzat en la decoració de les luxoses cases 
del segle ii aC. Aquest element ens converteix Can Tacó 
en un assentament d’una singularitat paral·lela a la de Ca 
l’Arnau de Cabrera de Mar, al peu de Burriac, que hem 
comentat abans. Com el de Ca l’Arnau, l’assentament de 
Can Tacó sembla que també es va abandonar als primers 
anys del segle i aC, és a dir, al mateix moment que sorgien 
les ciutats de la costa laietana Baetulo i Iluro.33

Caldrà prosseguir i concloure l’excavació de Can Tacó 
al Vallès Oriental i de Ca l’Arnau-Can Benet al Maresme, 
però tot fa pensar que ambdós jaciments ens documenten 
una fase anterior al naixement d’aquestes ciutats, en la 
qual el poder romà s’exerceix i es representa des d’aquests 
assentaments tan excepcionals, però que van quedar sen-
se funció i es van abandonar en el moment de fundar 
aquells dos nous oppida.

Anem ara a l’interior de Catalunya, a Iesso, la 
ciutat dels iessonienses, classificats per Plini entre 
els populi latinorum del conventus tarraconensis.34 La situ-
ació d’aquesta ciutat queda ben acreditada per l’arqueolo-
gia i també per l’epigrafia en el lloc on avui tenim el poble 
de Guissona, a la comarca de la Segarra, quinze quilòme-
tres al nord de Cervera i a poc més d’un centenar de quilò-
metres de la costa.

Malgrat que el coneixement arqueològic d’aquesta ciu-
tat està encara menys madur que a les dues ciutats costa-
neres descrites, els treballs d’excavació dels darrers anys 
han permès ja avançar significativament en algunes con-
clusions respecte a les seves característiques urbanes i a la 
seva cronologia.

La topografia arqueològica de la ciutat ha anat defi-
nint-se gradualment i les dades disponibles, malgrat que 
encara són minses, són suficients per a plantejar una pri-
mera hipòtesi interpretativa de les línies generals de la 
seva disposició urbanística. El límit nord del perímetre 
urbà s’ha pogut establir amb seguretat gràcies a la localit-
zació i l’excavació d’una part de la muralla. Per als límits 
occidental i meridional, l’anàlisi de la fotografia aèria i 
dels plànols parcel·laris, combinada amb la informació 
proporcionada per les restes arqueològiques documenta-
des, ha permès esbossar una proposta de traçat, ja que 
sembla evident que el recorregut de la muralla antiga ha 
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quedat en part fossilitzat en algunes particions de les fin-
ques actuals. Així, i malgrat que el límit oriental queda per 
ara més indefinit, sembla que es pot deduir que la ciutat 
tenia un perímetre de planta poligonal irregular i una su-
perfície total propera a les divuit hectàrees.35

Pel que fa a l’estructura urbana, tots els vestigis apun-
ten que la ciutat tenia una ordenació regular a partir d’una 
retícula de carrers i insules. Les restes constructives que 
l’arqueologia ha anat documentant a tot el jaciment mar-
quen quasi sempre la mateixa orientació, molt propera als 
punts cardinals, amb una lleugera desviació a l’oest res-
pecte al nord magnètic. És la mateixa orientació que pre-
senten els segments de carrers descoberts fins ara. Conei-
xem algun tram de l’eix nord-sud, el que degué ser el 
cardo màxim de la ciutat, que desembocava a la porta 
nord del recinte emmurallat. Per a la modulació de la retí-
cula, tenim constància a la zona nord de la ciutat de les 
restes d’un altre carrer, un cardo minor, que discorre a un 
actus de distància (35,48 metres), a occident del possible 
cardo màxim, i que ens dóna, per tant, l’amplada de les 
insules. A la mateixa zona tenim notícia també de vestigis 
de dos carrers més, dos decumani, que indiquen una lon-
gitud per a les insules d’1,3 actus.

Combinant aquestes dades amb el possible perímetre, 
es va proposar una hipòtesi de l’esquema general que hau-
ria regulat el pla urbanístic de la ciutat.36 Els treballs ar-
queològics posteriors, tant les excavacions preventives en 
diversos punts de la ciutat com les excavacions més exten-
sives que s’han pogut portar a terme a la zona nord, van 
confirmant en línies generals la validesa d’aquella hipòte-
si (fig. 6, p. 17).

És precisament a l’extrem nord de la ciutat on tenim 
més novetats arqueològiques. En aquest sector, s’hi ha 
constituït, des del 1999, un parc arqueològic de dimen-
sions properes a les dues hectàrees que ha permès iniciar 
l’anàlisi arqueològica detallada d’aquesta part del jaci-
ment i que farà possible obrir les restes ja excavades a la 
visita pública (fig. 7, p. 17).

Un dels elements urbans de la ciutat antiga presents en 
aquesta zona són les restes d’un llarg tram del llenç nord 
de la muralla. La seva presència va ser detectada durant la 
campanya de sondeigs efectuada el 1984, i ja aleshores 
se’n va poder fer una primera valoració arqueològica.37 
Recentment se n’ha iniciat l’excavació en extensió, que ja 
ha posat al descobert uns quaranta metres del traçat, a 
més de la porta nord de la ciutat i d’una potent torre de 
defensa que flanquejava aquesta porta. La muralla té una 
amplada que oscil·la entre els 3,50 i els 3,80 metres; la seva 
base és massissa i construïda amb pedres de grans dimen-
sions només lleugerament desbastades i disposades en sec 
sense morter de calç. Sobre aquesta base es disposaven els 
dos paraments, que allà on s’han conservat en alçada pre-
senten una tècnica constructiva d’obra poligonal de la 
quarta modalitat, amb carreus rectangulars molt allargats 
i amb un lleuger encoixinat, alguns dels quals sobrepassen 
els 2,50 metres de longitud. Entre els dos paraments hi ha 
un farciment compacte de petites pedres irregulars i terra. 

La porta de la muralla, de la qual es conserva només la 
base, devia ser d’arc de mig punt amb una amplada de 
3,80 metres. La torre que flanquejava la porta té unes di-
mensions de 8,50 metres d’amplada i 5,75 metres d’avan-
çada, va ser construïda amb la mateixa tècnica que la mu-
ralla i l’amplada dels seus murs és d’1,80 metres. Aquesta 
excavació ha mostrat també el carrer o intervallum, de 
4,50 metres d’ample, que discorria darrere de la muralla i 
la separava de les primeres edificacions de la ciutat.38

A més de la muralla, l’arqueologia ha començat també 
a documentar en aquesta zona nord de la ciutat altres ele-
ments de gran interès, com les restes de diverses cases 
modestes que formaven un barri construït a la primera 
meitat del segle i aC; les restes d’una gran domus edificada 
ja a l’època imperial enderrocant una part d’aquestes ca-
ses més antigues, o els vestigis d’unes termes públiques 
que, malgrat que estan encara en curs d’excavació, ja hem 
vist que van ser remodelades i ampliades a mitjan segle i 
aC i que van tenir una primera fase que podria ser con-
temporània de les termes de Baetulo.

Respecte a la gènesi d’aquesta ciutat, sembla que po-
dem afirmar amb prou seguretat que el seu origen fou una 
fundació de nova planta portada a terme als darrers anys 
del segle ii aC o a l’inici del segle i aC. En l’elecció del lloc, 
a més de raons estratègiques d’àmbit regional, hi degué 
pesar decisivament l’existència d’una font de cabal abun-
dant que va quedar englobada dins el recinte emmura-
llat.39 Al costat d’aquesta font, hi havia hagut en els perío-
des del bronze final i de l’ibèric antic, segurament ja des 
del segle vii aC, un poblat petit però d’una certa enverga-
dura, segurament semblant al poblat dels Vilars (Arbeca, 
les Garrigues), que ha estat excavat en extensió aquests 
darrers anys i que avui mostra un magnífic exemple de 
poblat de plana d’aquells reculats períodes de la protohis-
tòria de les terres de Lleida.40

Pel que fa a aquell poblat protohistòric de Guissona, 
l’arqueologia l’ha documentat només molt parcialment, 
però suficient per a poder afirmar que es va desenvolupar 
durant uns segles, però que en el període de l’ibèric ple, als 
segles iv i iii aC, es va abandonar. Probablement al prin-
cipi del segle iv aC, de la mateixa manera que en altres 
punts del país, es va produir un fenomen de concentració 
del poblament que a més va tendir a encastellar-se en llocs 
alts i més fàcils de defensar. El poblat ibèric de Puig Caste-
llar de Talteüll, situat sis quilometres al nord-est de Guis-
sona sobre un turó al costat del riu Llobregós, al terme 
municipal de Biosca, fou molt probablement el punt on es 
va concentrar l’hàbitat d’aquesta zona durant l’ibèric ple. 
En el solar de l’actual Guissona, al voltant de la font, pot-
ser hi va haver encara entre el segle iv i el segle ii aC algu-
na freqüentació, alguna cabana o algun petit hàbitat de 
molt poca envergadura, però no un poblat ibèric pròpia-
ment dit. La ciutat de Iesso es va fundar al mateix lloc on 
s’havia aixecat aquell poblat del bronze final i de l’ibèric 
antic, però en un moment, tres segles més tard, en què no 
quedava res visible de l’antic assentament, ni els seus ves-
tigis ni segurament el seu record.
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Per a precisar la data en què es va fundar la ciutat roma-
na, disposem de valuoses indicacions proporcionades per 
l’activitat arqueològica dels darrers anys. La muralla, tant 
per la seva tècnica constructiva com per les observacions 
estratigràfiques fetes fins avui, apunta cap a una cronolo-
gia inicial entorn del 100 aC. Tenim també les restes de 
l’esmentat barri de cases modestes, el moment inicial 
del qual està ben datat al començament del segon quart del 
segle i aC, però hem comprovat també que ja es va edifi-
car amortitzant restes constructives que testimonien una 
primera fase anterior a aquesta cronologia.41

Però, sobretot, disposem del material arqueològic tro-
bat dins de tres fosses circulars de quasi 2,50 metres de 
diàmetre i més d’un metre de profunditat, excavades al 
terreny natural i ubicades sota les restes d’aquell mateix 
barri de cases, a uns vint-i-cinc metres de distància de la 
muralla. Aquestes fosses corresponen sens dubte al pri-
mer moment d’ocupació de la zona i podrien estar relaci-
onades amb una activitat de tipus ritual coincidint amb 
els primers moments de la nova ciutat. Contenien les res-
tes de com a mínim quaranta-quatre àmfores procedents 
de la península Itàlica. Àmfores que per les seves formes i 
pastes es poden dividir en quatre grups ben diferenciats, 
tres dels quals corresponen a la forma Dressel 1A, i el més 
nombrós –almenys vint-i-dos exemplars– procedeix amb 
seguretat de la regió de la Campània. El quart grup és for-
mat per almenys onze exemplars d’àmfores de Bríndisi, 
l’antiga Brundisium, sobre la costa adriàtica. A la part del 
coll d’una de les àmfores de forma Dressel 1A hi ha un 
titulus pictus amb una data consular del 121 aC (fig. 8,
p. 18).42

Tant les àmfores com la ceràmica fina d’importació, es-
cassa però present en el conjunt, constitueixen un lot de 
materials cronològicament molt homogeni que situa l’ac-
tivitat que hem de relacionar amb el rebliment de les fos-
ses en un moment anterior al 95/90 aC. L’esmentada data 
consular, que sens dubte indicava l’any de la collita del vi 
originari que contenia l’àmfora, ens dóna un terminus 
post quem que encara podríem rebaixar alguns anys si 
descomptem un període per al probable envelliment del 
vi. La presència d’un lot tan important de productes pro-
cedents de la península Itàlica en un punt de l’interior 
com és Iesso i en una data tan primerenca suggereix la 
presència d’alguna unitat de l’exèrcit romà, amb el seu 
corresponent avituallament, intervenint en la fundació de 
la ciutat, per a la qual aquests dipòsits arqueològics ens 
confirmen una data molt ajustada entorn del 100 aC.43

Si a aquestes tres ciutats hi afegim Emporiae i 
Aeso, tindrem els exemples més ben documentats a Ca-
talunya de l’activitat urbanitzadora desplegada en aquells 
moments. De fet, l’Empúries romana ens proporciona 
l’exemple més emblemàtic pel que fa a l’esquema urbanís-
tic utilitzat, ja que és el que coneixem millor.

La ciutat grega d’Emporion, aliada amb Roma en la 
guerra contra Anníbal, havia estat el cap de pont on va 
desembarcar Gneu Corneli Escipió l’estiu del 218 aC al 

capdavant de dues legions, i la base inicial a partir de la 
qual va començar l’estratègia romana d’hostilitzar la rere-
guarda de l’exèrcit cartaginès a la península Ibèrica.44

Acabada la guerra i durant el segle ii aC, l’Empúries 
grega va viure una fase de prosperitat considerable que 
l’arqueologia documenta sobretot mitjançant l’obra pú-
blica feta en el transcurs d’aquest segle. La ciutat es va am-
pliar cap al sud, on es va construir una nova muralla que, 
a més de monumentalitzar l’entrada de la ciutat amb una 
extraordinària construcció de prestigi, va permetre l’am-
pliació dels santuaris que des del segle v aC presidien el 
costat sud-oest del recinte emmurallat. Una altra actuació 
notable va ser la remodelació de l’àgora i la construcció 
d’una gran estoa, dedicada a activitats comercials i cívi-
ques, un edifici obert a l’àgora mitjançant una llarga co-
lumnata que cobria els cinquanta-dos metres de la faça-
na.45

Aquest conjunt de decidides actuacions urbanístiques 
que sembla que es va portar a terme a partir de mitjan se-
gle ii aC va potenciar considerablement la modernització 
de la vella Neàpolis. Aquesta continuïtat i el desenvolupa-
ment brillant de l’establiment grec d’Empúries són un 
bon exponent per a exemplificar l’ambient marcat pel ta-
rannà de deixar fer que degué presidir a Catalunya les re-
lacions de l’autoritat romana amb els centres i les organit-
zacions preexistents durant el primer segle d’incorporació 
de fet a la República romana.

La ciutat romana, de nova planta, es va establir al costat 
de la Neàpolis sobre el turó que s’aixeca a molt poca dis-
tància a ponent d’aquesta, i va englobar el petit establi-
ment de principi de segle ii aC que ha estat interpretat 
com un possible praesidium militar, implantat durant la 
campanya de Cató o poc després.

La nova ciutat es va desenvolupar a l’interior d’un re-
cinte emmurallat de perímetre rectangular molt allargat 
de set-cents per tres-cents metres, tot i que no totalment 
regular, ja que el costat sud està lleugerament esbiaixat. La 
muralla, ben datada també entorn del 100 aC gràcies a 
l’estudi dels materials proporcionats per l’estratigrafia 
que s’hi adossava,46 encerclava una superfície propera a 
les vint-i-una hectàrees i estava organitzada mitjançant 
una retícula rigorosament ortogonal que conformava illes 
allargades de dimensions properes a dos actus per un 
(70,96 per 35,48 metres), una modulació emprada sovint 
en les fundacions colonials romanes.

En canvi, cal remarcar la presència d’un element molt 
atípic de la topografia arqueològica de la ciutat: una mu-
ralla en direcció est-oest que dividia el recinte en dues 
parts d’extensió desigual: la meridional (d’unes catorze 
hectàrees) i la septentrional (d’unes set hectàrees). En un 
moment determinat de l’evolució de la ciutat, aquest mur 
va ser enderrocat, almenys en part, i les seves restes foren 
cobertes per noves edificacions. Aquest fet ha tingut di-
verses interpretacions. Primerament, poc després de la 
seva descoberta sota la casa romana número 1, se’l va con-
siderar el límit nord del moment inicial de la ciutat, la 
qual després s’hauria ampliat allargant el rectangle cap al 
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nord. Una altra interpretació, basada en el testimoni difí-
cil d’interpretar de Tit Livi,47 considera que el nucli fun-
dacional fou una ciutat doble i apunta la hipòtesi d’un as-
sentament diferenciat de romans (al sud) i indígenes (al 
nord), separats per aquest mur transversal.48 Caldrà espe-
rar que s’aprofundeixi en l’estudi arqueològic i en la pro-
blemàtica cronològica d’aquest element abans d’arribar a 
una conclusió definitiva.

El centre neuràlgic de la ciutat se situava al fòrum, una 
plaça pública quadrangular que ocupava la superfície de 
dues illes i estava presidida per un temple, dedicat segura-
ment a la tríada capitolina, situat en posició axial respecte 
al fòrum i sobre l’espai corresponent a part de dues altres 
illes. Davant del temple, però a l’altre costat de la plaça, 
sembla que ja des del primer moment s’hi va disposar una 
renglera de tabernae obertes cap al fòrum. Entre la plaça i 
el temple tenim un carrer transversal en direcció est-oest, 
que devia ser el decumanus màxim de la ciutat. El cardo 
màxim coincidia amb l’eix del temple i del fòrum i el co-
municava directament amb la porta sud de la muralla. 
L’emplaçament del fòrum en posició central respecte a la 
part meridional de la ciutat també concorda molt bé amb 
la situació típica d’aquests espais en la urbanística romana 
contemporània, i encara evidencia més la significació re-
llevant d’aquella muralla transversal sigui quina sigui la 
interpretació que calgui donar-li.49

Les excavacions més recents fetes al fòrum d’Empúries 
han aportat algunes precisions interessants. Primer, que 
la monumentalització del fòrum no es va portar a terme 
als primers moments de la nova ciutat, sinó bastants anys 
després, probablement ja a l’època d’August. Després, que 
una part de l’espai destinat a fer les funcions de fòrum en 
l’esquema urbanístic que degué ordenar la ciutat des del 
moment de la seva fundació es va fer servir també, durant 
bona part del segle i aC, com a magatzem de gra. Així ho 
testimonien les nombroses sitges de gran capacitat (de 
dues a quatre tones de gra cadascuna) excavades als cos-
tats occidental i sobretot oriental del fòrum, on més tard 
es van construir la basílica, la cúria i una de les ales del 
criptopòrtic que marcava el límit del temenos del temple. 
Molt probablement cal interpretar que aquell espai cen-
tral de la ciutat va fer durant aquells anys del segle i aC les 
dues funcions, de fòrum i de magatzem públic del gra que 
la ciutat administrava.50 Ens queda la incertesa de saber si 
en aquests primers anys hi havia ja, com semblaria lògic 
suposar, un primer temple en el mateix lloc on més tard es 
va aixecar el que ens ha deixat les restes que encara podem 
veure.

D’altra banda, l’excavació iniciada a partir del 2000 a 
l’insula 30 ha posat al descobert les restes d’unes termes 
públiques construïdes al segle i dC, però que molt proba-
blement van substituir un edifici termal anterior que cal 
datar a l’època republicana i augustiana, com els exem-
plars que hem vist a les altres ciutats descrites.51

A Isona, al Prepirineu, els treballs iniciats confirmen el 
gran interès i les potencialitats arqueològiques de l’oppi-
dum d’Aeso. De moment, han permès identificar i estudiar 

un tram de seixanta metres de longitud de la muralla, que 
s’ha pogut datar amb precisió en el moment de pas del 
segle ii al segle i aC, i a més, per les característiques de la 
seva factura, se’n pot deduir una certa similitud amb el 
recinte emmurallat de Iesso.52 Els aesonenses són mencio-
nats per Plini a la llista dels pobles estipendiaris,53 i de 
l’epigrafia es dedueix que al segle ii dC havia assolit la ca-
tegoria de municipi.54

La interpretació de tota aquesta informació 
arqueològica i de la seva relació amb el context histò-
ric corresponent és complexa i permet diversos punts de 
vista i moltes matisacions. Per cenyir-nos a l’espai neces-
sàriament limitat d’aquest article, podem reprendre com 
a fil conductor algunes reflexions interpretatives formula-
des per mi mateix fa uns quants anys i contrastar-les amb 
les noves dades ara disponibles i amb les observacions di-
verses que amb l’avenç de la recerca s’han anat concre-
tant.

En primer lloc, cal plantejar la possibilitat que totes 
aquestes ciutats fundades ex novo formessin part d’un 
mateix programa dissenyat per a contribuir decisivament 
a estructurar un ampli territori a partir de la creació de 
nous centres urbans amb la seva corresponent fortifica-
ció.55 Les precisions cronològiques proporcionades per 
l’arqueologia, sense ser encara, com hem vist, totalment 
concloents, no desmenteixen, sinó que més aviat tendei-
xen a confirmar, la contemporaneïtat dels seus moments 
inicials.

Si ens centrem en les característiques de la topografia 
urbanística de les nostres ciutats, les afinitats entre les tres 
situades a la costa, Emporiae, Iluro i Baetulo, són evi-
dents: urbanisme regular que desenvolupa una retícula 
rigorosament ortogonal i recinte emmurallat de períme-
tre rectangular que reprodueix el model més típic de les 
colònies romanes de l’època, tot i que de dimensions més 
modestes. Apareixen també amb claredat algunes dife-
rències tipològiques entre les ciutats de la costa i les altres 
dues situades a l’interior del país, Iesso i Aeso. Aquestes 
també tenen una disposició regular i ortogonal de les se-
ves insules i carrers, però els seus recintes emmurallats 
presenten una planta en forma de polígon irregular ben 
diferent del perímetre rectangular tan característic de les 
altres tres. A més, les dimensions de Iesso, que podria ar-
ribar a les divuit hectàrees, contrasten especialment amb 
les dimensions bastant més reduïdes de Baetulo i Iluro 
(fig. 9, p. 20).

Sembla lògic pensar que, si ens trobem davant d’un 
mateix programa de fundacions urbanes, les diferències 
entre les ciutats de la costa i les de l’interior correspondri-
en a la concepció i a les funcions que en el moment inicial 
s’atribuirien a cadascuna.

Hem comparat aquesta diferenciació amb el doble mo-
del de fundació urbana que Roma va utilitzar en la seva 
colonització de la Itàlia central fins a les primeres dècades 
del segle ii aC,56 amb la distinció entre les coloniae mariti-
mae de ciutadans romans, fundades tant a la costa de la 
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mar Tirrena com després a l’Adriàtica, i les coloniae lati-
nae repartides per tot el territori. Aquesta és només una 
comparació de tipologia urbanística, ja que ni les nostres 
ciutats de la costa van tenir mai la categoria jurídica de 
coloniae civium Romanorum ni les de l’interior foren co-
lònies llatines. Ben mirat, segurament no podia ser de cap 
altra manera tant pel lloc on s’establiren com per l’ambi-
ent sociopolític de la República romana en aquells anys 
del principi del segle i aC. La comparació pot ser vàlida
i fructífera només formulada en clau funcional: el territori 
i la situació política i militar en què el programa es devia 
aplicar eren ben diferents de l’ambient en què havia sorgit 
aquell model antic, però l’adaptació a les necessitats i les 
peculiaritats del marc en què s’actuava devia portar a 
adoptar algunes solucions semblants; a més, tampoc no 
podem descartar que el record del vell model encara hi fos 
present.

Sembla clar que les nostres petites ciutats d’Iluro i Bae-
tulo, però també de l’Empúries romana, venien bàsica-
ment a fortificar la costa, se situaven sobre la via que se-
guia el litoral, i segurament el seu valor estratègic era 
remarcat pel probable pes significatiu que la iniciativa mi-
litar devia tenir en la seva fundació. Això justificaria les 
seves dimensions reduïdes, ja que probablement els seus 
primers habitants eren un grup no gaire nombrós de ciu-
tadans romans instal·lats en aquestes terres com a conse-
qüència de la conjuntura històrica que va portar a posar 
en pràctica aquest programa de fundacions.

Respecte a Iesso, i probablement també a Aeso, ens 
apareixen com a fundacions amb un paper diferent: con-
tribuïen també amb les seves muralles a un enfortiment 
estratègic del  país, però entre les seves funcions es busca-
va segurament introduir una determinada estructuració 
del territori, assentant, a més d’alguns ciutadans romans, 
llatins o itàlics més o menys nombrosos, les elits dels po-
bles indígenes de la zona, procurant articular així una co-
munitat política que des del nou nucli urbà englobés po-
tencialment un territori ampli i els seus habitants. No és 
d’estranyar, doncs, que aquest tipus de fundació urbana 
comportés una superfície més extensa, que el seu recinte 
no conformés un perímetre rectangular i que, en definiti-
va, tingués alguna similitud formal amb les antigues colò-
nies llatines que havien assumit inicialment unes fun-
cions semblants. Recordem que els iessonienses figuren, 
com ja hem dit, a les llistes de Plini entre els pobles que 
gaudien dels privilegis del dret llatí, a diferència de les tres 
ciutats de la costa, que el mateix Plini qualifica d’oppida 
civium Romanorum.

Per establir el moment històric en què es podria haver 
generat aquest programa de fundacions urbanes, ja hem 
desgranat les imprecisions cronològiques que l’arqueolo-
gia encara deixa obertes. Però si es confirmés la nostra hi-
pòtesi que hem de situar-lo als primers anys del segle i aC, 
que tal com hem vist és una cronologia bastant ferma per 
a alguna de les nostres ciutats, aquest programa podria 
coincidir amb la conjuntura subsegüent a la victòria del 
general i cònsol Gai Mari sobre els cimbres i els teutons, 

dins el marc de la desmobilització de les seves legions, que 
va tenir lloc entre el 100 i el 98 aC, després de l’entrada en 
vigor de les lleis aprovades pel Senat a proposta d’Apuleu 
Saturní, no sense provocar profundes tensions a Roma 
durant el sisè consolat de Mari el 100 aC.

La incursió dels cimbres a la Hispània Citerior havia 
posat de manifest la debilitat estratègica de la província i 
explicaria que fos aleshores, precisament després d’aquest 
dolorós episodi bèl·lic, quan es va dissenyar un programa 
de fundació de noves ciutats que probablement serviria 
també per a assentar veterans de l’exèrcit desmobilitzat i 
per a fortificar i articular un territori que, com la Gàl·lia 
Transalpina, havia resultat excessivament vulnerable a les 
incursions d’aquells pobles nòrdics. La situació geogràfi- 
ca de Iesso i Aeso al peu del vessant sud dels Pirineus i a 
prop de les vies de pas que permetien franquejar amb una 
certa comoditat aquesta serralada és segurament també 
un indicador que era precisament al nord on se situava el 
perill potencial del qual calia protegir-se mitjançant 
aquestes fortificacions urbanes.

Malgrat que aquestes hipòtesis ens permeten connectar 
les evidències arqueològiques amb fets històrics concrets, 
hem d’acceptar que a aquest nivell interpretatiu tenim en-
cara poques certeses absolutes que responguin a totes les 
nostres demandes de precisió, i només les recerques futu-
res permetran contrastar, o rectificar en tot o en part, les 
aproximacions a què ens porten els indicis avui dispo-
nibles.

És cert, per exemple, tal com s’ha apuntat recentment, 
que suposar un programa de colonització en un context 
provincial sense tenir-ne cap referència directa a les fonts 
textuals antigues comporta una dificultat innegable.57 Cal 
tenir en compte, però, d’una banda, l’escassetat de refe-
rències a aquests territoris que tenim per a aquells anys a 
les fonts textuals conservades, i, d’altra banda, que no es 
tractaria pas d’un programa del Senat de fundació de ciu-
tats amb un estatut colonial, sinó d’establiments creats 
per l’autoritat militar (cum imperio) en una conjuntu-
ra concreta, i que trigarien anys a tenir un estatus jurídic 
oficial.

Afortunadament, malgrat aquesta migradesa de les 
fonts literàries antigues i de les fonts epigràfiques referi-
des a aquestes dècades, l’activitat arqueològica continua 
aportant noves troballes que permeten anar enriquint 
la documentació i que fan madurar les nostres interpreta-
cions.

Podem tornar a Tarragona per constatar-ho i a la vega-
da per completar el que dèiem al principi d’aquest article 
sobre la Tàrraco tardorepublicana. Les darreres excavaci-
ons al fòrum de la colònia de Tàrraco han documentat les 
restes d’un gran temple de tres cel·les (el seu pòdium té 
una amplada de 29,79 metres). La seva construcció va 
comportar l’enderrocament d’un edifici anterior, del qual 
s’han conservat restes de quatre habitacions contigües pa-
vimentades amb opus signinum, alguns tessel·lats, que van 
quedar englobades en els fonaments del temple. Tot ple-
gat està inserit en una complexa seqüència estratigràfica i 
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constructiva que, malgrat les dificultats de lectura, ha per-
mès als seus excavadors avançar una cronologia per al 
moment de la construcció del temple als darrers anys del 
segle ii aC. Aquest temple s’ha interpretat com un possi-
ble capitoli dedicat a les màximes divinitats romanes, que 
haurien presidit des d’aleshores aquest espai públic de 
Tàrraco (fig. 10, p. 22).58

Aquesta significativa troballa s’afegeix i encaixa bé amb 
les propostes d’interpretació que des del 1999 han permès 
avançar en la comprensió de la configuració de l’urbanis-
me tardorepublicà de la ciutat. A la segona meitat del se-
gle ii aC, la construcció del segon recinte emmurallat de 
Tàrraco va ampliar considerablement el que havia estat la 
primera fortificació a la part més alta del turó. La nova 
muralla va aprofitar en part l’antiga, es va adaptar a la to-
pografia del terreny, ocupant tota la vessant del turó fins 
als penya-segats que donaven ja sobre el port, i va utilitzar 
els desnivells topogràfics com a elements de reforç de la 
fortificació. Aquest recinte englobava en el seu angle sud-
oest l’extrem oriental de la zona on s’han documentat res-
tes ibèriques preromanes.

L’estudi d’alguns elements arqueològics documentats 
en diverses excavacions preventives portades a terme a la 
part baixa d’aquest nou recinte emmurallat ha permès 
proposar una restitució del possible model de planificació 
de la seva ordenació urbanística a partir d’una xarxa vià-
ria amb insules que respondrien a una modulació de dos 
actus de llargada per un actus d’amplada. L’orientació 
d’aquest pla urbanístic hauria marcat l’orientació i potser 
la ubicació de l’arquitectura monumental posterior, com la 
basílica, el teatre o el circ. Per a la posada en pràctica 
d’aquest pla urbanístic, es proposa també una data entorn 
del 100 aC, a partir de datacions estratigràfiques de diver-
ses restes que cal situar cronològicament en aquest mo-
ment, entre les quals alguna infraestructura important, 
com un col·lector principal de drenatge que circulava per 
la part central del turó.59

L’encara més recent elaboració i publicació de la plani-
metria arqueològica de Tàrraco, que ha recopilat i repre-
sentat a escales adequades totes les informacions disponi-
bles, ha permès corroborar en línies generals aquestes 
conclusions, encara que introduint-hi matisos, correc-
cions i noves observacions. Ben suggerent, per exemple, 
resulta la consideració que la urbanització feta entorn del 
100 aC i a partir d’aquell esquema s’hauria portat a terme 
només a la part meridional del recinte emmurallat, al sud 
de l’actual Rambla Nova. A la zona situada entre la Ram-
bla Nova i la part alta no s’hi hauria aplicat un model ur-
banístic regular fins a un moment més avançat, possible-
ment ja a la segona meitat del segle i aC, sense que això 
vulgui dir que abans d’aquest moment fos una zona lliure 
de construccions, ja que l’arqueologia hi ha documentat 
estructures tardorepublicanes que semblen ser anteriors a 
la remodelació urbanística de la zona.60 D’altra banda, re-
sulta força versemblant relacionar la construcció del pos-
sible temple capitolí i la implantació d’aquella primera 
ordenació urbanística, que podria preveure també la 

constitució d’un espai públic, un fòrum, davant del tem-
ple (fig. 11, p. 24).61

No ens estendrem aquí comentant aquestes importants 
deduccions dels equips d’arqueòlegs que treballen avui 
l’arqueologia tarragonina, que sens dubte hauran d’ajus-
tar i afinar encara diversos aspectes, sobretot els cronolò-
gics. Remarquem només com els vestigis arqueològics 
van sumant entorn de l’any 100 aC signes de canvi i d’ac-
tivitat urbanitzadora a Catalunya. Ara a Tarragona, que 
podríem sumar a les altres ciutats de la costa, en aquest 
cas no com una ciutat ex novo, però sense descartar que la 
nova ordenació urbanística ens indiqui també un assenta-
ment permanent de romans i itàlics, com a Empúries i 
probablement a les altres fundacions de la costa. La coin-
cidència amb Empúries en la modulació emprada a les in-
sules podria ser també significativa. A més, a Tàrraco, 
l’evidència d’una iniciativa religiosa i tan simbòlica com 
seria la construcció d’un temple capitolí si es confirmés 
aquesta adscripció deixaria pocs dubtes sobre la filiació 
romana dels nouvinguts, i per a nosaltres donaria més so-
lidesa a la interpretació que fem de les altres ciutats de la 
costa catalana esmentades.

Però cal dir que és precisament aquest aspecte de la 
composició d’aquests assentaments i de la responsabilitat 
de la seva iniciativa el punt en el qual les interpretacions 
fluctuen en posicions més divergents. Aquesta divergèn-
cia ha estat ben formulada recentment per S. Keay en fer-
se ressò d’una vella discussió de la nostra historiografia, 
quan assenyala que mentre que les fortificacions de Iesso, 
Baetulo i Iluro són pel seu aspecte clarament romanes, es 
fa més difícil saber qui va ser realment el responsable de la 
seva construcció, si els romans, les comunitats indígenes 
sota la direcció d’enginyers romans, o les comunitats in-
dígenes per iniciativa pròpia.62 És obvi que la pregunta ja 
pressuposa que no es pot esperar una resposta única i in-
discutible que tanqui el tema.

En la nostra línia interpretativa, Baetulo i Iluro, igual 
que la ciutat romana d’Empúries i aquell nou pla urbanís-
tic de Tàrraco, haurien estat iniciativa dels romans, per a 
assentar-hi bàsicament immigrants de la península Itàli-
ca, sense que això menystingui la participació que eventu-
alment poguessin tenir-hi les comunitats ibèriques de la 
zona ni els acords i les acomodacions entre els nouvinguts 
i aquestes comunitats i les seves elits, d’altra banda aliades 
dels romans des dels temps anteriors a la guerra púnica. 
Iesso, tal com hem assenyalat, la veuríem com una inicia-
tiva romana, amb important participació indígena, amb 
una finalitat estratègica i també d’articulació política.

Hi ha, però, una altra resposta possible, també amb 
bastants seguidors, que consideraria com a força probable 
que en la iniciativa de creació d’aquestes noves ciutats 
amb les seves fortificacions els romans hi estarien impli-
cats només indirectament, fomentant la iniciativa, però 
que haurien estat els líders de les comunitats indígenes els 
seus veritables impulsors i els qui haurien portat a terme 
la tasca real de crear els nous assentaments. Una interpre-
tació més radical els veuria com una iniciativa exclusiva-
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ment indígena, com a resposta i adaptació a les noves si-
tuacions geopolítiques. En tots dos supòsits, els models 
arquitectònics i urbanístics que emprarien aquestes inici-
atives indígenes haurien estat els centres propers d’Em-
púries i Tàrraco, la filiació romana dels quals en principi 
no es posaria en dubte.

Sembla clar que en el rerefons d’aquestes divergències 
interpretatives hi pesa la percepció prèvia sobre algunes 
qüestions que les fonts textuals antigues, per la seva mi-
gradesa, deixen obertes sobretot per a aquestes fases més 
antigues. En primer lloc, l’avaluació de la quantitat i la 
concreció dels temps de la immigració procedent de la pe-
nínsula italiana assentada amb voluntat de permanència 
en aquestes terres d’Hispània, es tracti de romans, llatins 
o itàlics i de veterans de l’exèrcit o no. Les fonts són clares 
quan documenten aquestes migracions a la segona meitat 
del segle i aC; en canvi, per a les dècades anteriors, són 
molt més escasses i menys explícites. El criteri que hom 
apliqui en aquest punt quan s’intenti lligar i explicar el 
conjunt de la documentació arqueològica disponible con-
dicionarà certament el resultat.63 En segon lloc, hi pesa 
també la percepció sobre el paper que hom cregui que 
s’ha d’atorgar a les comunitats indígenes i a les seves elits 
en els canvis importants de tota mena que van tenir lloc en 
aquelles dècades. Sens dubte també aquí, decantar-se, a 
vegades fins i tot instintivament, per minimitzar o maxi-
mitzar aquest paper porta a resultats ben diversos.

Diguem només que cal evitar generalitzacions. Cada 
territori i cada conjuntura històrica va tenir les seves prò-
pies dinàmiques i els seus condicionants específics, i con-
següentment va generar el seu propi ritme d’integració. 
D’altra banda, migracions i iniciativa indígena no són ne-
cessàriament dos factors de canvi antitètics, sinó que pro-
bablement sovint es van entrellaçar i es van potenciar mú-
tuament.

Un exemple d’aquesta diversificació, el podem veure en 
el ric panorama de nous assentaments urbans del perío de 
entre la guerra numantina i l’època de Sertori, que l’ar-
queologia està documentant a la zona de la vall mitjana de 
l’Ebre. Amb els treballs arqueològics portats a terme en 
jaciments com els de La Caridad (Caminreal, Terol), La 
Corona (Fuentes de Ebro, Saragossa), La Cabañeta (El 
Burgo de Ebro, Saragossa) o Segeda II (Saragossa), co-
mencem a tenir una altra mostra interessant d’aquesta di-
versificació de models, amb exemples que evidencien la 
potència de la iniciativa indígena i d’altres que ens perme-
ten posar l’accent en el paper d’elements exògens. Un cas 
ben significatiu és el de l’establiment de La Cabañeta, en el 
qual una inscripció epigràfica, excepcional per a l’època, 
ens revela com grups d’immigrants itàlics, en aquest cas 
sembla que integrats en un conventus civium Romano-
rum, degueren tenir-hi un paper important.64

Tornant a Catalunya i als avenços recents de l’arqueo-
logia, ens podem referir també als orígens de Girona, l’an-
tiga Gerunda, per a la qual disposem ara de la interpreta-
ció feta arran de les importants excavacions a l’oppidum 
ibèric de Sant Julià de Ramis. Aquest assentament no sols 

va perdurar fins a les primeres dècades del segle i aC, sinó 
que es va ampliar i s’hi van fer obres públiques d’enverga-
dura entorn del 100 aC. En aquest moment es van cons-
truir noves muralles i es va modificar l’accés per tal de mi-
llorar l’eficàcia defensiva de la fortificació. Poc després es 
va edificar, seguint els models itàlics, un gran temple que 
ocupà la part central de l’oppidum. Però, malgrat aquesta 
vitalitat constructiva, l’assentament va ser abandonat tot 
d’una sense indicis de violència en una data que se situa 
cap als anys 80/70 aC, en el mateix moment en què l’ar-
queologia sembla que comença a documentar els primers 
indicis d’ocupació al jaciment de la ciutat de Gerunda. 
Amb aquestes noves dades arqueològiques, podríem in-
terpretar que en aquells anys entorn del 100 aC, quan pos-
siblement s’estaven posant les bases de les noves ciutats 
costaneres d’Empúries, Iluro i Baetulo, Roma devia optar 
per l’emplaçament de l’oppidum de Sant Julià de Ramis 
com a punt de control de les estratègiques vies que segui-
en la vall del Ter en aquest punt. Uns anys després, però, 
probablement hauria rectificat amb la fundació de Ge-
runda, que des de la seva posició complia encara millor la 
mateixa funció de control directe de les vies i també de 
la plana.65 La classificació que ens dóna Plini dels gerun-
denses entre els pobles que gaudien del dret llatí acaba de 
donar consistència a aquesta interpretació d’íntima col-
laboració de romans i indígenes en aquest moment del 
naixement de la futura Girona.

A aquestes primeres ciutats romanes de Catalunya, és 
possible que se n’hi hagin d’afegir, pels seus orígens, algu-
nes altres, com Ilerda (Lleida), Dertosa (Tortosa) o Blan-
dae (Blanes), encara que la precarietat de la documentació 
arqueològica obliga de moment a deixar-ho en suspens. 
Pel que fa a Ilerda, sembla que, malgrat la manca d’evi-
dències arqueològiques definitives, podem continuar su-
posant amb tota lògica que l’oppidum ibèric d’Iltirta esta-
ria emplaçat al turó de la Seu Vella de Lleida. Aquesta 
interpretació no es posa en dubte, encara que els primers 
nivells arqueològics documentats fins avui es datin cap a 
finals del segle ii aC, ja que hi ha presència de materials 
més antics trobats a la superfície o presents residualment 
en estrats posteriors. La ciutat romana, que a l’època 
d’August es documenta a les monedes com a municipium 
Ilerda, degué ser el fruit de l’evolució i la transformació
de l’antic assentament preromà, mitjançant un procés de 
continuïtat i expansió pel vessant del turó fins al riu. La 
forma i els temps d’aquest procés caldrà acabar-los de 
precisar, però els arqueòlegs de la secció d’arqueologia 
de la Paeria, que han seguit amb eficiència els darrers anys 
el dia a dia de l’arqueologia preventiva a Lleida, assenya-
len diversos indicis que els permeten suposar una hipotè-
tica refundació de la ciutat a la part baixa durant el primer 
terç del segle i aC, en la qual podríem veure la intervenció 
directa romana, que donaria uns antecedents ben signifi-
catius i en consonància amb l’evolució jurídica posterior 
de la ciutat.66

Abans de tancar aquest article cal fer una referència, 
gairebé obligada, a l’origen de la ciutat de Bàrcino (Barce-
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lona). Fundada al final del segle i aC, entorn del 10 aC, 
dins el marc de la reorganització política i administrativa 
de les províncies d’Hispània portada a terme a l’època 
d’August, culminava pràcticament l’estructuració urbana 
del territori de l’actual Catalunya. Va néixer amb els privi-
legis propis de les coloniae civium Romanorum i com a tal 
va prendre la titulació oficial de Colonia Iulia Augusta Fa-
ventia Paterna Barcino, la segona a Catalunya després que 
a l’època de Cèsar s’hagués atorgat la categoria colonial a 
Tàrraco.

La Bàrcino inicial va ser una ciutat de nova planta amb 
un recinte emmurallat i una planificació urbanística regu-
lar que té paral·lels ben identificables en les altres colònies 
fundades a l’època d’August. Però, malgrat tot, Bàrcino és 
una colònia augustiana molt peculiar, ja que la seva exten-
sió està molt per sota del que era normal a la majoria, i 
això contrasta, a més, amb la grandària i amb la monu-
mentalitat dels seus edificis públics. Això ens ha permès 
interpretar, en la mateixa línia seguida en aquest article, 
que la nova fundació devia respondre més a la finalitat de 
regular administrativament, mitjançant el marc jurídic 
colonial, els nombrosos ciutadans romans ja establerts 
des de feia anys en aquelles fundacions més antigues de la 
Laietània, que no pas a la voluntat d’establir un grup con-
siderable de nous colons. Bàrcino es devia concebre so-
bretot per a desenvolupar-hi les funcions de centre reli-
giós, polític i administratiu pròpies d’una colònia, el 
territori de la qual englobaria probablement els nuclis ur-
bans preexistents d’Iluro i Baetulo.67
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