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PORTADA
Un dels mosaics romans trobats a Bell-lloc

del Plá,6l més gran ¡ important de tots,
sobre temes de circ, és al Museu Arqueológic de Barcelona.
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La c¡utat romana de Gerunda s'al9e en l'¡ndret més indicat si tenim ben present el que fou
causa de la seva fundació ¡que marcá durant
molts de segles la seva história: el control del
camí nord-sud.
Arraulida en els contraforts darrers de les
Gavarres, i s¡tuada en un pendent de pronunciat
desn¡vell, amb el punt més enla¡rat a la Torre
Gironella i el més baix al carrer de les Ballester¡es, peró en cap moment dalt d'un puig enturonat ¡ dom¡nador, aprof¡tá uns penya-segats ben
marcats immediatament damunt dels arenals
del r¡u Onyar, a llevant, ¡ damunt de la vall del riu
Gall¡gants, a tramuntana, ¡ en func¡ó d'un probable gual situat entre Sarriá de Ter i la barr¡ada
del Pont Major, que permetia, des d'époques
remoles, travessar sense problemes tot l'any
una barrera natural de més entitat del que pot
semblar actualment, per esdeven¡r porta sól¡da
en les relac¡ons nord-sud pelgran i vellcaml que
és el passadís de la Depress¡ó Pre-litoral.
Posseim ¡nformació sobre les pr¡meres muralles de Gerunda bastides en un opus pol¡gonal
fent servir la pedra de Girona i un segon recinte
murat, d'opus quadratum, bast¡t de pedra sorrenca, de la darreria del segle tercer o molt al
princ¡p¡ del quart, una fortificac¡ó sÓlida ¡ ef¡caq
que continuá fent-se serv¡r d urant molts segles ¡,
amb algunes modificacions ¡millores, com a
For9a Vella o acrópol¡s urbana f¡ns al segle xV o
més. Pel que fins ara sabem, el rec¡nte ba¡xrepublicá, d'opus pol¡gonal, ¡ el ba¡x-¡mper¡al,
d'opus quadratum, coinc¡deixen ut¡l¡tzant, les
muralles més tardanes, el parament de calcária
nummulftica de fonamentaciÓ.
En negre, els paraments antics conservats o
ben coneguts, tant de les muralles ant¡gues com
de les més modernes, amb la indicac¡ó dels tres
portals coneguts, del segon rec¡nte murat (1)
Portal Nord o Sobreportes. 2) Portal Sud.3)
Poña Ruf¡na. 4) Poterna Boschmonar); les fletxetes indiquen el sector de llevant, on un desnivell pronunciat féu innecessária la construcció
de grans obres defens¡ves.
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o immediatament després,
peró suposadament en relació amb
la campanya de Cató ¡ la pac¡f¡cació subsegüent, hom basteix un
anys

218 aC
Anníbal, després de travessar el
riu Ebre, els Pirineus iels Alps,
arriba a la vall padana. Comenga la
Segona Guerra Púnica. Els romans
desembarquen a E m porion.

praesidium, una fortilicació permanent, dalt del turó que domina

206 aC

per ponent la ciulal d'Emporion i el
seu port, dest¡nat a vig¡lar els indí-

Publ¡ Corneli Escipió, anomenat l'A-

fricá, aconsegueix véncer els cartag¡nesos a Hispánia. Roma controla des d'ara tota la faixa oriental i
merid¡onal de la Península lbérica.
202 aC
V¡ctória romana a Zama (Tunísia).
Fi de la Segona Guerra Pún¡ca.
197 aC
Creació per part del senat de les
dues províncies a Hispan¡a:la Ulterior, que correspondria aproximadament a l'actual Andalusia, ila
C¡ter¡or, que correspon a la faixa
de llevant de la península i a la vall
baixa i mitiana de l'Ebre.
Esclata la gran revolta indígena
contra el domini romá.

genes, a cobrar tributacions ¡a
controlar un port de mar enormement important.
Comenga a gran escala el gran
comerQ entre la ltália tirrénica i la
Península lbér¡ca, on el producte
principal és el vi. El port empor¡tá
hi jugará un paper de primera
magn¡tud.

195 aC

El cónsol Marc Porci Cató desem-

barca a Emporion després d'expulsar de Rhode una guarnició d'ibers revoltats. Esclafa en combat a
camp obert les forces rebels, no
gaire lluny d'Empúries; inicia una
sér¡e d'accions de cástig i de reconeixement del territori i arriba, segons sembla, a les portes de Numant¡a, a la Meseta Nord. D,aleshores engá no hi haurá cap nou
intent de revolta per part dels ¡bers
de Catalunya, llevat d'alguns problemes menors amb tr¡bus del prep¡rineu idel Pirineu. En aquests
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Totre sepulcral romana de
Vilablareix.

12Ol'110 aC
aproximada- Fundació a Empúries a partir del
ment, i segons recorda I'historia- praesid¡um militar d'una ciutat de
dor grec Polibi, l'antiga Via d'Hera- planta ortogonal, possiblement una
cles, que seguia a Catalunya el coldnia de dret llatí, d'unes 21 ha.
camí natural de la Depressió Pre- amb una muralla perimetral, carlitoral, estava perfectament arran- rers que es tallen en angle recte i
jada i amb pedres mil.liars indicant un fórum central presid¡t per un
temple d'ordre corinti, tetrástil i
les distáncies.
pseudoperípter, emmarcat per un
133 aC
tripórtic doble.
Escipió Emiliá rendeix Numantia, En aquests mate¡xos anys docufet que possibilitará la pacificació i mentem en el rerapaís emporitá
conquesta de tota la Meseta Nord. I'aparició de les primeres vll/ae.
El resultat d'aquesta acció es fará
sentir immediatament a tota la vall 91/89 aC
de l'Ebre ¡a tota la Citerior sota Guerra Social o dels socll a ltel¡a.
control de Roma.
82172 aC
Tribu nat de Tiberi Grac.
Guerres sertorianes a Hispania.
Generals a les ordres del Senat,
1231121 aC
controlat pels opllrnates, com Gneu
Tribu nat de Caius Grac.
Pompeu Magne, lluiten conlra Sertor¡, amic icol.laborador de Mari i
que pertanyia als populares. Després de moltíssimes dificultats ide
I'assassinat de Sertori, el Senat
s'imposará.

150 aC

En aquests anys,

,

Segons una hipótesi, la ciutat de 96 dC
Gerunda va ser fundada en aquest Mort assassinat Domiciá. F¡ de la
moment, tal com ho prova la data- d¡nastia flávia.
ció de les muralles republicanes
popularment conegudes com «ci- r00/rs0 dc
En aquests anys si fa no fa cal datar
clópies".
Aparició, en aquests anys, de la el pedestal dedicat a L. Plotius de
vil.la del Pla de I'Horta, a Sarriá de Girona i les inscripcions proceDalt (Girona), amb uns nivells fun- dents de Tarragona i d'Empúries
dacionals clarament baix-repu- dedicades respectivament a C. Mar¡us Verus i Porc¡a Severa. D'ablicans.
questa mateixa época probable49145 aC
ment són algunes de les estátues
Guerra civ¡l entre cesarians i pom- trobades a G¡rona.
peians. Victória de Juli César que En aquests anys Claudi Ptolomeu
morirá assassinat el mes de marg escriu la seva Geographiké Hyligede l'any 44 aC.
sls, on s'esmenta Gerunda.
31 aC
100/200 dc
Combat naval d'Actium al golf de D'aquesta época podrien ser les
Corint, on Octavi i Agrippa vencen tombes monumentals d'Aiguaviva
Marc Antoni i Cleopatra.
i de Vilablareix.
27 aC
193 dC
Octavi rep el nom d'August. lnici Septimi Sever, emperador. Codel Principat.
menga la dinastia dels Severs. En
aquests
anys hi ha importants re26125 aC
formes a la vil.la del Pla de l'Horta i
August a la Citerior. Tarraco, capialgunes sales són pavimentades
tal efectiva de l'imperi.
mosaics pol¡croms.
Possiblement en aquests anys o de
poc després seria concedit el lus 212 dC
latii a Gerunda.
Caracalla concedeix a través de la
Const¡tució Antoniniana la ciuta15 aG
dania romana a tots els homes lliuNova visita d'August a la Citerior.
res de l'lmper¡.

69 dC
Vespasiá, emperador. Comenga la
dinastia flávia.

235 dC
Es assassinat Alexandre Sever. Comenqa I'Anarquia Militar.

79 dC
235t238 dC
Vespas¡á concedeix el ius /aüi als Emperador
C.l. Verus Max¡minus,
hispans, segons recorda Plin¡ el que
deixá un mil.liari descobert a
Vell en el Naturalis Hlsfofla. Plini el
Sarriá de Ter.
Vell mor a causa de I'erupció del
Vesuvi el 24 d'agost, erupció que 238t244 dC
colgá les c¡utats d'Herculá i Pom- Es emperador Gordiá lll, a la mupeia.
ller del qual, Sabina Tranquillina,

dedicá una inscripció la ciutat de
Gerunda.

244t249 dC
Es emperador Philippus l'Arab, al
qual ded¡cá un pedestal, i cal suposar que també una estátua, la ciulal de Gerunda.

259t260 dC
lnvasió germán¡ca que afectá, segons les fonts, H,spania.
D'aquests moments, poc abans o
poc després, haurien de datar-se
alguns dels mosaics policroms descoberts a la vil.la de Can Pau Birol,
de G¡rona.

284 dC

Dioclec¡á, emperador. lnici de la
reorgan¡tzació de l'imperi.

293 dC
Organització de la tetrarquia.
En aquests anys ha de datar-se la
muralla baix-imperial de Gerunda
de blocs de pedra sorrenca.

304/305 dC
Darrera gran persecuc¡ó dels crist¡ans. Mart¡ri a Gerunda de Félix.
313 dC
Edicte de tolerencia conegut amb
el nom d'Edicte de M¡lá.

306/325 dC
Sarcófags paleocristians de l'església de Sant Feliu.
395 dC
Teodosi divideix, defin¡tivament,
I'imperi entre els seus fills: Honori,
I'Occident i Arcadi, I'Orient.

400t404

dc

En aquests anys es data I'epístola
de sant lnnocenci I, Papa, on es fa
referénc¡a per pr¡mera vegada a
l'existéncia d'una seu episcopal a
Gerunda.

406 dc
ln¡ci de les grans invasions bárbares.

410

dc

Els vis¡gots, comandats per Alaric,

saquegen Roma.

415 dc
Els vis¡gots a Catalunya, amb un
regne efímer amb capital a Barcrno. AtaUlf , assassinat. Catalunya
i Gerunda retornen a l'autoritat de
l'lmperi d'Occident.
472 dC
d'Hlspania des del sud de les Gál.lies.
Els visigots ¡nicien I'ocupació

476

dc

Odoacre, rei dels ostrogots, deposa Rómul August i anihila l'lmPeri
Romá d'Occident.
En aquests anys hom utilitza la
necrópolis del Mercadal de Girona,
a la ribera esquerra del riu Onyar.

Llegendes i
hipotesis
p

n comenqar a interessa r-se la gent

Ijpels

origens de la ciulat de Girona, erudits i estudiosos aplegaren do-

cuments i informació que resultaren
ser escassos i que de cap manera no
permetien donar una resposta clara a
la qüestió plantejada. Aquesta actuació féu possible que alguns d'aquests
savis, deixant-se arrossegar pel cómode pendent del mite i de la llegenda, omplissin els buits amb históries fantástiques que no lenien quasi
on agafar-se i que no podien ser defensades seriosament enlloc. Malgrat
tot, alguns d'aquests mites es feren
prou populars, hns al punt d'arrelar i
de se¡ considerats, no pas fets histórics, pero si almenys mites plens d'en-

giny i d'interés que no feien sinó
provar que els orígens de la ciutat es
perdien en la foscor dels temps, en
époques molt reculades. Una d'aquestes faules assegura que un rei
africá, Gerió, va venir amb els seus
. frlls a la Península Ibérica, hi fundá
la ciutat de Girona, i li va posar el seu
nom: Geiona.
A la mateixa época, si fa no fa,
altres historiadors més prudents o
més seriosos, entre els quals esmentarem el bisbe de París, Pere de Marca,
deixant de banda mites i llegendes,
aplegaven la poca documentació existent
escrites i alguna lápida- -fonts
per intenta¡ a partir d'aquí,
entrellucar els orígens i la história
més antiga d'aquesta ciutat.
La lluita d'Heracles ¡ el gegant Gerió,
un dels dotze treballs d'aquest heroi
mÍt¡c i llegenda molt unida als
orígens de Airona, ¡ou un tema que
sovinte¡á en l'art grcc. En aquesta
plana, aquesta história pintada
damunt d'un vas conservat a la
Bibliothéque National de París, i a la
següent, una altra varsió sobre un
vas d¡pos¡tat al Staatliche
Antikensammlungen.

Un clcment impofiant que va permetre avanqar en aquest camí lou la
valoració de l'arqueologia monumental. concretament de les rcstes
d'una muralla formada per grans blocs
de pedra calcária nummulitica. irregulars i poligonals, que formava unes
quante.s lilades a l'interior de l'ediñci
de les Aiigues, i'antiga seu de 1'Estudi
General de Girona. la Universitat. fortihcació que fou delinida de seguida

com de tipus «ciclopi» -com les
muralles de Tarragona- i que va fer
possible als historiadors de bastir noves hipótcsis sobre 1a qüestió dels orígens de la ciutat.
Del darrer terq del segle passat
fins ara, i lent servir com a prova més
segura la muralla "ciclópia". junta-

ment amb altres signes menys definide la ciutat antiga.
rius
planta-riruació
irrcgular, nom clarament preromá, etc..-. s'ha donat com un let
sólidament establert qtse Gerunda va
ser tn oppidum ibéric
-i molt important ateses les seves dimensionsque, després de la conquesta d'I{rspcnrt per Roma, va acabar per romanitzar-se i esdevenir un municipi de dret
llati, com havia succeit amb altres
ciutats. La major part dels historiadors, gironins o no, assumien aquesta
hipótesi. que, ben arrelada, ha quedat
com si fos un let históric definitivament provat i que, malgrat la seva
manca dc fonaments. forma part del
bagatge cultural de la majoria dels
gironins.

''
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Muralles
del segle I aC
rfANMATErx. no tots els historiadbrs
I acceptaven aquest origen preromá de la ciutat: alguns opinaven
que les muralles «ciclópies»
-que
Serra-Ráfols prová de manera
ben
palesa que es troben arreu del perimetre emmurallat baix-imperial, reutilitzades com a fonamentació-, no
són ibériques, sinó romanes, i molt
probablement d'época baix-republicana. Fins i tot el mateix Serra-Ráfols, que era qui millor coneixia les
foñificacions antigues de la ciutat. en
els darrers moments de la seva vida
aboná aquesta suposició.
El problema dels orígens de 1a
ciutat, metodológicament, encar¿l estava plantejat, peró no estava resolt
de manera dehnitiva, amb proves
concloents. Tota la discussió, tots els
pros i contres, giraven entorn de les
muralles anomenades popularment
«ciclopies», concretament en la seva
datació, que lins aleshores només
s'havia fet estilísticament i per comparació amb altres [ortificacions semblants i, curiosament, tan mal datades com la nostra (muralla sud de la
Neápolis d'Empúries, muralles de Tarragona, sobretot). Per a uns, aquestes
muralles eren del segle V/IV aC, per a
d'allres eren clarament de1 segle III
aC. i per a un grup minoritari. com
hem vist, es tractava de muralles baixrepublicanes (s. II/I aC), peró ningri
no haüa aconseguit aportar dades

i

Les excavacions electuades el 1972
1973 a Casa Pastors, l'actual Palau
de Justícia, van permetre datar
arq ueológ¡cament les m u tal les

.c¡clópies" de GiÍona en el pr¡mer
terg del segle I aC.

noves, fer la datació arqueológica del

monument, tot i que alguns estudiosos havien assenyalat que, si s'acceptava una cronologia pre-romana per
a les muralles de l'oppidum,ila continuitat entre la ciutat ibérica i la ¡omana, era estrany, quasi un cas únic
-i
que per tant caldria explicar satisfactóriament- el fet que en cap moment
no hagués encunyat moneda, tal com
van fer altres nuclis ibérics romanitzats.
L'any 1972, unes obres de reforma
i de condicionament de 1a noble Casa
Pastors
-l'actual palau de Justícia de
la ciutat- possibilitaren endegar unes
excavacions arqueológiques serioses
just a tocar les muralles, al costat de
ponent del portal nord de Gerunda

(Sobreportes), i així es pogueren relacionar les estructures amb uns nivells
arqueoldgics concrets, amb una gran
quantitat de material arqueoldgic, suhcient per permetre una datació precisa del monument.
D'altra banda, i per reblar definitivament aquesta prova, un estudi
detallat de les velles excavacions efectuades a l'área de la ciutat antiga,

Preguntes i respostes
La hipótesi que I'origen de Gerunda
és una ciutat fortilicada pre-romana
que posteriorment hauria estat
ohjecle d un prucós .lc romanilzaeió
s'ha [onamen(al básicament en cine
punts concret§:
I)

El nom de la ciutat

m

L'análisi de les excavacions fetes
els últims anys a Girona permeten
conle\lar aque\te§ preguntes a nrh
dades colcretes i só]ides :

l)

l'época

rom an 0, G erur,da. c Laram ent

pre-romd.

El nom pre'romd no signíft«

gran coso. Pqss| ex1ú(ünefif el

mdt\lx multitu,ld.'ciutqt'

lundade: f¿\ roman). ( or? Baelulo
t

BaJ,tlonct

r lluro tll[aturó).

Barcino ¡Bolalona) Ta rraco
¡Tarrogona), iultr¿s. Ero cottum

2) L.l situació de la ciulat
antiga, que segons ells era
en¡uronoda. dominqn¡ i
cLract erístic a d' un esta b liment

ibéric.
3) L<t planta iregular de la
ciu¡ot romona. més o meny:
triangular, que estaia condkionada
per I urbanisme ibéric.

4) Ltl localitzqdó offeu.
especlalment al pati de I'ediftci de
Les Aligues i tam de la placeta de
Sant Feliu, d'unes muralles de tipus
«ciclopi>t, segons tothom clalament
ibériques.
5) Existéncia en els nivells
.fundacionals de la c¡utat de
cerdmiques molt antigues.
clarament pre-rom qnes.

catalogant i analitzant amb detall tot
e1 material arqueológic recuperat. confirmá e1 resultat de l'excavació de
Casa Pastors. En efecte, ara sabem
que 1es muralles mal arlomenades
«ciclópies» loren bastides dins el primer quart del segle I aC i que són, per

tlLttnr el tnn J ulgun to¡inim
i bi ric pre(Y i.\tcn t. ¡ n tbct bl em ent
,d o ¡ta t. t'n o lgu ne,, r,cctsion.,.
2) La ciutat no estd dah d'un
turó. .\inó en la latdo de la
muntonvo. i ét dominada per I est i
sud-est." Aquesta topografia no té res
a veure amb la d'un oppidum
ib?ric.
31 La ¡lanta irregular esta
condicionada per la topografia del
llor triar, que havia de ser
concretamenf aquell per esdevenir la
clau del camí nord/sud.
4) Les muralles dites «ciclóPies»
havien de datar-se
arqueológicament i de manera
segura en el primer tere del segle

I

aC.
5) No

hi ha en tat Girona un sol

froqmdt de ceramica anterior,
ugrosso modo,' ol lN) qC.

tant, baix-republicanes. A més, dins
el recinte urbá mai no ha estat trobat
material anterior, «grosso modo)), a
l'any 100 aC: són dues prore: coincidents i definitives que modifiquen
substancialmenl uncs hipótesis que
han resultat errónies.

-,t§-

Es bm cen que a Girona mai no hi ho hagut un pla ambiciós
d'excavociois ni, de fa, gaires intenencionl serioses; sovint s'ha anat uno
mica a remolc de les circurnstancies i el resuhat d'aquesta situació són
amplhsime,s llacunes en el nostre coneLrement i uri concmtricii
erclusiva dels esforqos en el fema de les muralles i del peimetre dá la

jiisi

ciuta¡.

Tanmateix, convé assenyalar que al llarg dels anys, i a panir de
condicionanfs ben diferentí, s ha ixplorat eisubsól ie la ciitat amb
resultats ben distints peró sempre aplegant un seguit de dades molt
valuoses que, estudiades en conjunt, han permés replantejar algunes velles
teoies i comprendre mob millor, si bé encara massa parcialment, el
desenvolupamenf de Gerunda d engd de la seta fundació. Vegem Íot
seguit quines han estat les intemencions arqueológiques efectuades a
Girona i quina ha esfat lü seya motivació.
L'any 1857 era enderrocada und torre medinal que, com a
Sobreportes, en folruva una ahra de romana, a la placeta del Correu Vell,
just a I'entrada del carrer de lo Forqa. A dins hi havia fragments
d'esti¿tues romanes i elements arquitectónics, alguns dels quals foren
salyats i altres e, destruiTen allí mateir. De fet,iom anirem wibnt, fou una

intenenció propiciada per unes obres.
L'any 1890, també anan d'unes obres, hom descobrí uno imponanr
necrópolís de I'Antiguitat Tardana, al Mercadal, davant de I'església i més
e1lld, extenentse per on hi hagué la flibica de paper «La Gerundense».
Grdcies a Io intenenció de Botet i Sisó, fou documentada excel.lentment i
alguns sarcdfags recuperats ünarm a parar al Museu Arqueológic.
L'any 1904, aproftant unes obres de condicionament i pavimentació
que es feien a la plaqa de la Catedral, davant les escalinates, hom
recuperd unq ara romana i s'assenyalaren restes estructurals de gran

¡nteies.
Després d'alguns treballs menors sobre les muralles, fets parcialment i
sense métode, I'any 1930, Sena-Rafols, per enciirec de i'Insiitut d'Estudis

Catalans, ínicid un estudi sistemdtic de les foxificacions antigues de
Girona, fent un bon teball de planimetria i sondejant als pius de la
mu.ralla quan ho trobit imprescindible. El resultai fou un istudi excel.lmt
del conjunt. especialment important per tof el costát meridional i
Sobrep.ortes._i per la localització que es féu de I'anomenada pona Rufina,
a la plaga de Sant Doménec. Sena-Rdfols comptd amb I'ajut de moits
gironins i de les autoritats, i amb la seta preparació d'arqúeóleg seguí un
pla de treball meticulós, amb uns objectius cbncrets, i pei tant ño ia
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d'estranyar que els resultats fossin
1941 i el 1942, Sena-Rdfols contin
pla, documentant la potema Boschmonar,
poña encastada de la torre Gironella.
Seguint una mica el caml que hat
1947 i 1948 tingué lloc una excavacié
dÁlemanys, al vértex est de la ciufat rot
Arqueológic i dirigida per Riuró i Oliva,
L objecriu principal era el de continuar
Ia cíutat i conéixer I'inteior del recinte
fundacionals per poder prova4 arqueológicament,
manca de conÍinui?oÍ i ol¡res circumstdncies

d'Int estigacions Arqueológiques de la
d'Excavacions Arq ueológiques) .lins

arqueoldgic, provaren clarament que
romúnes ni s'hayicn algat sobre fonaments
murat hayia de situar-se més cap al
efectuades al claustle de la cateáral

i 1977. l,es més importants
excavacions efecruades a Casa Pastors
de remodelatge del Palau de Justícia.
tranquil.litat, sense presses, i un dels
entre 1975

permetre sondejar el farcit interior d'
protegien la pofia nord de la ciutat (
arqueoldgics que es relacionaven amb t
d'aquesta manera pogué datdr-se sense
A més a més de les excayacions i dt
S.T.I.

oald

s'han

fet

,:§':

Els qui han fet possible
el coneixement
Botet i Sisó

Joaquim Botet i Sisó (Girona, 1846-Barcelona, l9l7) fou un
orqueoleg i historiador
arqueóleg
historiador gironí
gironi que dedicd la seva atenció
aÍenció
toaa
é,poques. diverses del passat de la ciutat.
époques
ciutat. Pel que fa als primers segles de
(lponacions mes
l'era cris¡iana, les
\?ves aponacions
les.\?ves
m¿\ imponán¡s r¡an.ser les
ínvestigacions a partir
mvesügactons
part¡r de les Úoballes
p,
troballes de tombes al Mercadal.
Va estar molt vinculaf als moyiments tulturol.s caralans de la
RmaLrenga i va col.laborar en mol¡e.s publicucions totalanistes de l'úhim
quon del segle Vassat.

Serra

i

Ráfols

i

Rdfols (Maó. 19l2-Barcelona. t97l) va passar la inftncia
traslladá la seva ;família. Estudid a la {Jniversitat de
Barcelo,na, on Jou detxeble de Bosch Gimpera. Investigacions promogudes
per I IEC el van ponur a Girona la tardor del 1930, per estudiar el sector
que va der de la Tone Girondla a Ia plaqo del Corueu Vell. i Iany
següenf, al sector de muralla de les Ballesteries i Sobrepotes.
Després de la guerra, fou c¡¡nsemador del Museu Arqueológic de
Barcelona fin.s a la.¡¿va mon. Lony lQ4l. tointidint amb unes
exploracions a la vil.la romana de Bell-lloc del Pla, on es va descobir el
mosaic que es consetna a Sant Pere de Galligants, Serra i Rá.t'ols va
dedicur unes jomades a l'estudi detallat de lo petita pona romana de la
casa número XXX del carrer de la Forga. L'any següent va .fer noves
investigacions a la Torre Gironella, on va descobrir I'arc romd.

Josep C. Serra

a Girona, on

es

Oliva i Prat
(Girona, )922-74). des de l any 1943 prestit seneis i tasques al Museu
Arqueológic de Girona. Cap als an)s quaranta coneix á F. Riuró i el
professor L-_Pericot, els quals foren a panir de llavors els seus professors i
protedo15. Lany 1947 Pericut li encomana la direcció dc le; ercavacions
d Ullastret. tema qu? urilitzd per o doctorar-se Iany l9ó9.
Les seves pincipals obres estan escrites sense interrupció a la reyisra de
Girona i als Annals de I'I.E.G. Va sobresortir en la tasca dels
descobriments de troballes quan s'obia I'autopisra Gli-ni-p¡gurur, ,, lo
ciutadella de Roses i a Sant Pere de Roda. Cied el Centre d'ITvestígacions
Arq ueológiques de
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G i ron

a.

l
(

I

ú

Controls. sondeigs i excavacio¡s efecluats a l'área u.bana i entorns immediats de la
lllorre Gironella (SLRRA-RÁrOLS. lqjo i 1942: OLIvA ls73): 2)
Cqsema d'Alemanys (RIURO I. OLIV{ 1947-19{8); 3) Pat¡ de l-es l/r3aes (§ERRARAFOLS, 1930):4)Edifci de lesll4rer lSERRA-RAFOLS, 1930; BASTIT, GENIS, LLORENS I RoDÉÍCLIE2.1986): s)-Placa de sant Dom¿nec.(oLlyA i S.T.I.A, 1961. 1963 i
1975):6) Plaga de Sant Dom¿nec. Porta Rufaa (SERRA-RAFOLS. 1930; OLIVAi Sf.l.A..
1912¡:1)Plaqa de Sant Dom¿nec Peus de muralla (SERRA-RAFOLS, 1930; MARTIN i

Cirona romana.

S.T.l.A., 1981); 8) P/o qa del Coneu Yelt \OLM, 1952; Aju nram ent. 1985)9) Passe:ig Arqueo/dg¡r (OLM i S.T.I.A., 1959-199); 10') Claustre de la Catedral (OLIYAi S.T.I.A. 1959 i
1963): 1 l) Sd¡er rot r¿, ique; de la Catedral (MARTI N i S.T.I.4., 197 5). 12) Cor de la Catedral
(MARTÍN i S.T.I.A. ,197 5); l3)Plasa deklpdsrols (M ARQUE 5.1968): t4) Placa dels Lledo'
¡e¡s (OLIVA i S.T.l.A -.19581t15) Pia Alvto¡za (MARTIN i S.T.l.A.,1915-1917),16\ PlaCa de
la Coledral (1904 i OLIVA i S.T.I.A.. 1973,|1 1'l) Insfitut Velt. Sala lnfeior lAjuntamen!
1977):18') Pqti inletío¡ (MELIAN i Aju¡Janient, 1981); l9) Cara P¿Ío¡,t (OLIVA i S.T.I.A.,
'1970-1973)r 20) Casa Pastors. Excevació Cuin a (OLIVA i S.T.I.A.l9'1U191.3):21t Faeand de
Ponent de l'església de Sant Feliu (PADILLA' 1984; BASTIT. GENIS, LLORENS i
RODRÍGUtrZ. 1986). Les lletres Á i B, assenyalen. respectivament, les tor¡es Júlia i

Cornélia.
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Arribada
dels romans
a Empúries
A

sANs d'analilzar amb detall la
de Genrnda. pensem quc
és oportú situar aquest fet dins el
moment históric concret, i per poder
veure que la fortificació d'aquest indret en un moment determinat no és
fruit de l'atzar, sinó d'una dinámica
concreta.
Els romans arribaren per primer
cop a Hispania l'estiu de l'any 218 aC
en desemba¡car un exércit comandat
per Gneu Comeli Scipió a Emporion.
l'antiga fundació dels foceus, 1apofts
grega lidel aliada de la república romana. Era un intent assenyat d'ata'car la reraguarda,les bases cartagine-

flfundació

ses a la Península Ibérica que havien
fet possible l'assalt d'Itália per part
d'Anníbal i que li proporcionaven
tropes de refresc i diners quan fou
necessari per poder esclafar Roma.

Des d'aquest precís moment, la costa

i la Depressió Prelitoral dels Pirineus fins a Tarragona foren controlats pels romans. L'episodi hispánic
de la Segona Guerra Púnica acabá el
206 aC, amb I'expulsió dels cartaginesos o la rendició de les ciutats púniques i fi1opúniques; peró els exércits
romans no abandonaren pas el territori, sinó que hi romangueren i hi
esclafaren alguns intents indígenes
de ¡evolta.
L'any 197 aCfrngué lloc la creació
ohcial de dues Proüncies en aquests
territoris controlats d'enqá d'uns anys
anomenades respectivament rllspania Uteior i Hispania Citerior, pel fet
d'estar més o menys lluny de Roma.
Anverc i revers d'una láp¡da romana
ded¡cada a Marcus lun¡us Silanus
trobada al ¡órum d'Empúr¡es ¡ ¡eta

amb pedra de G¡rona, prova evidenl
de I'e xplotació d'aq u estes ped re rcs,
¡a des d'época ba¡x-republ¡cana
(tt-t ac).

()

HISPANIA

A L'ÉPOCA
REPUBLICANA

Getunda pertanyia a la prcvínc¡a
romana anomenada Nispania
Citerior.

La Provincia Hispania Citerior,

el territori. Cató i les seves tropes des-

o¡

se

sitttá Gerunda, comprenia tota la faixa
de llevant de la Península Ibérica, des

dels Pirineus lins, aproximadament.
a la frontera entre la Múrcia i l'A-lmeria actuals. El govern de les províncies quedava encarregat a un pretor,
elegit cada any a Roma pels comitia
centuriata.
Aquest mateix any, el 197 aC, tingué lloc la gran revolta dels indígenes, fant ala Uherior com a la Citerior,
que obligá la república romana a fer
un esforq considerable per esclafarla. En efecte. el 195 aC fou enviat a la
Citerior el cónsol Marc Porci Cató,
amb un poderós exércit, per pacificar

embarcaren a Emporion,la frdel aliada. i no gaire lluny d'alli venceren els
ibers coalitzats i iniciaren després un
seguit d'operacions per terres de la

Cátalunya Central

i

de la vall

de

l'Ebre, i més enllá, amb la intenció de
dominar definilivament el territori.
Cal dir que els objectius proposats
s'acompliren i que d'aleshores engá
els ibers de Catalunya, llevat d'a1gunes excepcions d'algunes tribus que
hom locálitza a la Catalunya Central
i pirinenca, es mantingueren en Pau,
sénse intentar, mai més, caP altra
revolta. Roma cobrá tribut a1s indígenes peró, alhora, resPectá llur organització interna. els seus costums i
la seva llengua. tot imposanl-los la
pau rigilada des de punts diferents
per les tropes a les ordres del pretor.

§'110x ¡

certa manera imposá l'ús de la moneda. que estava poc estesa entre els

ibers i que imitá patrons romans. A
part dels soldats, dels ciutadans ro-

El gran canu¡ suiktir*:tr#r#i''#H,
rc's a Hispania, preferentment
a

_

[a

primers ccnt anys dc domi ;:'"ti"'J.0.l:*:;.1:fr";Ji.li.:f'Ji:
J\rn
lJni de Roma, no en tenim pas tre els indigenes el consum de pro-

gaire documentació. ni a través de 1es ductes itálics. cerámica. objectei de
'
fonts, interessades especialment a re- luxe i, sobretot, el vi i 1'oli.
ferir la dificultosa conqucsta de1 cenFou una etapa dura, d'exaccions i
tre, nord i oest de la Penínsu1a Ibé- abusos. pero també de pau, de segurerica, ni de l'arqueologia. Sabem que tat, de millo¡a dels camins i viés de
es feia, cn tot cas, un control de la comunicació, que prepararen el tersituació a través de nuclis fortilicats reny al gran canvi.
de nova creació. oom pot ser el cas del
En efecte. coincidint amb el darpraesidium d'Empúrics o la part alta rer quafi del segle II aC, o potser
de Tarragona, o el control de ciutats mil1or. entorn del tombant del segle
existents, aom Canago Noya (Carfa- II al I aC, tingué lloc un canvi signiligena), amb un seguit de torres de vigi- catiu en la manera de conduir-se la
láncia i control i a base de patrulles preséncia romana a Hispania,per tn
de reconeixemcnt. Aquesta estruc- seguit de causes molt cómpleies, altura armada assegurá la pau i I'ordre i gunes de les quals tot ju st aia comenserví. també, per facilitar el cobra- cem a intuir. En aquest moment tinment dels imp,ostos dels indígencs gué lloc la irnplantáció de les primevenquts. A tal fi. Roma facilitá i en res ciutats. algunes d'el1es bastides de
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és el cas de la ciutat
romana d'Empúries, de Baetulo (Badalona), de Tarraco (Tarragona) i d'unes quantes més, edihcades a la manera de les ciutats itáliques perqué hi
visquessin itálics immigrants. molt
probablement acompanyats, almenys
segons on, d'indigenes. Aquest procés
d'urbanització del territori comportá
la parcel.lació dels camps i 1'aparició
de les primeres villae, cases de camp
situades damunt matcix del conreu.
un fet inseparable de l'aparició de les
ciutats. A més a més, es consolidaren
els camins i s'ampliá 1a xarxa viária,
que no constava pas solament de vies
militars, sinó de vies comercials. per
les quals la romanització i els pro-

bell nou. com

ductes itálics i mediterranis arribaren
arreu. Es r a produir. doncs. un canvi

signilicatiu: es passá d'una situació
d'explotació distant del pais a una
«colonització» del país que comportá, segons on, una integració rápida de la població. una «romanització» activa. Efectivament, arreu de ia
faixa costanera i de la Depressió Prelitoral catalana, en poc més de 100
anys. es passá a integrar els antics
pobladors, e1s quals havien adquirit
la llengua, e1s costums i la cultura
dels conqueridors. Gerunda, com la
ciutat romana d'Empúries, com Baetulo. com Tarraco, i com moltes altres
ciutats, fou fundada dtrant el gran
cant¡i.

Referéncies cronológiques
Sorinl al llarg d'aquestes
págines 1'arem servir referéncies
cronológiques indispensables per
a situar uns fets concrets. que
només en algun cas seran prou
concretes i ben conegudes per
indicar-les en uns anys

determinats o, si més no, en un

Normalment ens veurem
obligats a fer servir referéncies
segle.

més vagues. menys precises.

Pre-romá: període que se situa
immediatament abans del 218 aC,
data del desembarcament dels
romans a

Emponot

I'utilitzem ens
segles

r{*im

Quan

sobraot als

Y-III aC.

Baix-republicá: que corespon al
període de la Baixa República
romana. De la des del 218 aC al 31
aC, data que coüespon o lq vi óriq
d'August a Actitm i que pot
considerar-se I'inici del Principat.

Nosahres lem semir aquesta

referéncia com a subsfitutiu de
segles

II-I

aC.

Alt-imperial: d'época d'August a la
.fi del segle III dC, concretament q
l'initi del mandat de Dioclecid.

Anarquia Militar: conespondia al
peiode d'inestabilitat que pateix
l'Imperi des de la fi de la dinastio
dels Seters (193-235 dC)rtns I'inici del
Baix Impei, amb el mandat de
Dioclecid (284 d.C.).

Baix-imperial: del 284 al 476 dC.
De fet, els segles IV i Y dC.
Baixa antiguitatl. de fa utilitzem
aquests mots com a sinónim ¡le

balx-imperial, pero allargant el
peiorle fns a la fi del domini
ttisigótic (lnicis del segle WII dC).

Domini visigótic:
des del 472 al 717.

període que tta

aproximadament, és a dir,
bdsicament els segles YI

i

WI dC.

2a

Un penya-segat

muntanya continua ascendint, cap a
la Torre Gironella i més enllá, dominant en tot moment 1a ciutat. Al nord
hi ha, immediatament, la vall del riu
Galligants, amb un sector de fácil
defensa. en haver-hi un considerable

sobre l'0nyar §#:x.1";:¡i"#r:rtrj,{i?{;
rius Onyar i Ter. A l'oest, un sector
important que corrcspond ria aproxin
[undació
d,e
priGerunda. en el
madament a la zona de l'Institut Vell.
f
l-.mer terq del segle I aC. moment a la Pujada de Sant Feliu i a bona
en qué tingué lloc al territori que cor- part de1 carrer de Ballesteries, amb
respon a l'actual Catalunya una im- unes excel.lents delenses naturals forportant activitat urbanitzadora, amb mades per un penya-segat sobre els
l'aparició de ciutats noves i vil/a¿ agrí- arenals del riu Onyar.
coles disperses arreu, aplicant uns
models d'explotació nous i introduint
nous conreus, com és el cas de la
vinya i de l'olivera, es deu a un seguit
de motius, i un dels més importants
pensem que fou en darrer terme la
decisió d'instal.l ar I' op ptulum,la cittaf
foniñcada. precisamenl on se situa i
no en altre lloc, on les condicions
topográhques fossin més adients, on
fos més cómode.
Val la pena tornar a recordar la
situació de la ciutat antiga i les seves
pecu Iia ritats topográfiques. pu ix que
entenem que són la clau per entendre
la fundació de la ciutat i que expliquen, en bona part, la seva história
posterior. En efecte, la Girona romana es localitza a la falda d'una muntanya, les Pedreres, un dels contraforts
de les Gavarres, i no, com sovint s'ha
dit i s'ha escrit, dalt d'un turó enlairat
i dominanl Precisament. per l'est, la

El mur vell de la Forea, vist des del
caffer de les Ballesteries, ens
recotda el penya-segat sobre
l'Onyar damunt del qual es bastí la

ciutal
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També pet la banda del riu
Galliganls, sector nord de la ciutat,
el lort desnivell era una excel.lent
protecció natural que aiudá a
convert¡r la ciutat en una plaoa lorta
de pr¡mera magnitud i en la porta
del camí nord-sud.

pes per anar d'un lloc a un altre.
I és aqui i no en un altre indret
més indicat on es funda la ciutat, perqué fortihcant aquest indret, que per
altra banda oferia una bona defensa

Just aquí se situará la ciutat, que
presenta un desnivell d'uns 60 m. des
de la part més baixa, prop de i'Onyar,
a la més alta, a la Torre Gironella,
amb unes tres plataformes naturals:
Case¡na d'Alemanys, la més alta; Catedral, Palau episcopal i plaga dels
Lledoners, la més favorable i ámplia,
i plaqa de la Catedral i carrer de la
Forga, a baix; la qual cosa determina
importants dificultats per circular,
per planificar i per fixar un urbanisme determinat, i obliga a la construcció de les escalinates i de les ram-

natural en determinades zones. eta
possible tenir un control absolut del
camí nord/sud, l'antiga Via d'Heracles, la futura via Augusta, un vell
camí prehistóric que seguia la Depressió Pre-litoral fins als ports de
muntanya del Pirineu Oriental, en un
punt concret que és un coll d'amPolla, amb els darrers contraforts de les
Gavarres, a l'est, de la Serralada Prelitoral, a l'oest, i e1 riu Ter.
Aquesta condició de clau del camí
es veurá potenciada per l'existéncia
d'una excel.lent plana agricola als
encontorns i per la proximitat amb
el mar.

,

2A .t,

del cami nord/sud penI l control
que
primera

El camí
d'Heracles

Lsem
és la causa
i
principal de la fundació, en el primer
terg del segle I aC , de Gerunda,la qlual
es veurá alavorida immediatament
per un seguit d'allres raons que ajuden a entendre l'éxit de la fundació. la
seva consolidació i el fet qu.e en el
decurs dels primers segles de l'Era
actual esdevingui la ciutat més important, en tots els aspectes, del nord-

Catalunya. Entre aquestes raons
cal no oblidar la proximitat del ma¡
per on arriben i surten objectes d'intercanvi de tota mena, un rerapais
Bepresentació d'un dels dotze agrícola excel.lent (Pla de Girona,
treballs d'Hércules. Vas grec ribera esquerra del Ter...), i una situaconservat al Würzburg Mart¡n von ció privilegiada, no gaire lluny dels
Wagner Museum.
passos del Pirineu, ni de les altres ciutats romanes del Maresme, del Vallés
i del Barcelonés.
Aquest camí nord/sud és un vellíssim camí prehistóric, més o menys
fressat, que aprofita a Catalunya la
Depressió Pre{itoral, entre la Serralada Litoral i la Prelitoral des dels
passos naturals i cómodes del Piri
neu Oriental lins al Pais Valenciá. i
que, paral.lel al mar, continuava cap
al sud, cap a la Bética. Aquesta será
en lot momenl la gran via de comunicació de 1a part de llevant de la Peninsula Ibérica amb Europa, les Gál.lies
i Itália.
De la importáncia d'aquest camí
per a tots els pobles que hi havia al
seu entorn, com a lligam i vida de
relació comercial i cultural, ens en
dóna fe Timeu, historiador grec que
va viure entre els segies IV i III aC,
forqa abans de l'arribada a Hispania
dels romans. el qual ens informa que
aquest camí s'anomenava d'Heracles
perqué fou utilitzat
altres
-i. segons
autors, obert- per i'heroi
grec quan
visitá I'Occident del món conegut, per
est de
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complir el desé dels seus treballs.
Sigui com sigui, 1a llegenda no fa
altra cosa que eüdenciar l'antiguitat
del camí.
Timeu ens informa que en el seu
temps la seguretat del camíd'Heracles
era garantida pels pobles que habitaven al seu entom, els quals s'encarregaven de protegir els vianants quan
passaven pel seu tefritori respectiu i
que tota falta o agressió comesa en un
territori determinat obligava els seus
habitants a pagar una multa molt
Relleu romá amb la representació
d'un dels treballs d'Hércules.
Fragment d'un sarcófag de matbrc
procedent de la lomba de
Pancracis, a la V¡a Llatina de Roma.

carregosa, car un camí insegur i perillós era un greu problema per a tots.
La via Heraclea seguia a Girona,
aproximadament, el recorregut de la
via Augusta posterior: passant el Ter
pel gual del Pont Majo¡ i encaminant
el cami cap a Sobreportes, carrer de la
Forqa, arenals de l'Onyar i carrer de
la Rutlla, en direcció a Palau-Sacosta; i aquest será també el camí militar
que fará servir I'exércit romá el 218
aC per anar d'Emporion a Tarraco. i
després, e1 camí de penetració d'aquestes tropes en la seva lluita contra
els cartaginesos. Sabem també, pel
gran historiador grec Polibi, que vers
el 150 aC aquesta via estava fixada i
mesurada pels romans, que hi havien
situat pedres mil.liars cada 8 estadis.
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La fundac¡é
de la ciutat
L-f

Fv visl que la l'undació de la ciuI I tar té lloc en els ¡rimers anys del
segle I aC, moment en qué es dóna un
canvi significatiu en l'orientació de 1a
romanització, amb una preséncia d'i-

tálics, amb l'aparició de ciutats de
nova planta, de tipus regular, amb
l'ampliació imillora dels camins i
vies, amb les primeres vll/ae agrícoles,

etc. Ara, després de referir-nos molt
rápidament al material arqueológic
que ens permet hxar cronológicament i amb forga aproximació el moment fundacional de Ia ciutat, intentarem de manera h iporética. .ja que

Cerámica d'engalba
blanca. Gerra
procedent del poblat
ibér¡c del Castell de

la Fosca (Palamós,
Ba¡x Empardá).

Aquest tipus de
cerámica abunda en
els nivells
fundacionals de la
c¡utat.

'§"

no podem fer-ho d'altra manera, determinar en quin moment concret i
per quines raons es fortihca aquest
coll d'ampolla del camí nord/sud,
que en permet el seu control sense
massa dificultatsEn els nivells inferio¡s de Casa
Pastors
uniforme, que lli-un larcitamb
gava clarament
la muralla de
grans blocs irregulars de pedra calcária i que servia per aplanar les irregu-

laritats del subsól-, hi havia abundantment cerámica campaniana B,
campaniana A tardana, molt més
rara, gobelets de parets fines, alguna
llántia baix-republicana, ámfores itáliques de vi, i abundant cerámica
indígena dels segles IIlI aC, produida
molt probablement a Empúries o en
el seu territori. com les cerámiques
emporitanes, 1es d'engalba blanca i
les ibériques pintades, juntament amb
cerámica grollera leta a má o amb el
tom, ámfora ibérica de boca plana i
unes quantes monedes. asos de bron-

F¡bules de btonze trobades, també,

a les excavacions de Casa Pasto/s

ze d' Untikesken (Empúries), divisors,
i un as romá amb una proa de nau al
revers, material tot ell que permet una
datació dins del primerterq del segle I
aC.
Amb aquesta cronologia concreta
peró gens precisa, que es mou entre
trenta anys, aproximadament, i valorant com es mereix el fet que la ciutat
fortificada s'alci precisament on és,
hem esbossat una hipótesi que explica aquest fet, si bé sense proves dehn1t1ves.

Entre el 82 i el72 aC tingué lloc a
Hispania un segu it de confrontacions.
que es coneixen amb el nom de guerres sertorianes ent¡e el Senat. dominat per Sulla, i els optimates, l' arisfocrácia. El nom ve de Sefori, home del
parlit dels populúres, que, h avent fugit
d'Itália, aconseguí revoltar una bona
part de la Hispania romana, i mercés

a una hábil política, obtingué l'ajut
d'una part important dels indigenes,
cada cop més romanitzats. Durant
aquestes guerres el Senat es veié obligat a enviar tropes i bons generals per

esclafar Sertori, com Metel i Pompeu,
que fi nalment aconseguiren imposarse. Doncs bé, aquests exércits romans

arribaven, del Llenguadoc, i del que
s'anomena la Catalunya Nord, car el
cami del mar no podia utilitzar-se
perqué era dominat per pirates aliats
de Sertori. Els exércits senatorials
depenien del control i del domini de
la üa per rebre reforgos iprovei:
ments. El resultat de la guerra depenia d'aquest domini. Es, doncs, durant aquests anys que pensem que
Pompeu, molt probablement, decidi
fundar una ciutat fortiircada en aquest
indret per assegurar-se el domini del
camí d'aquí als Pirineus.
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Eust de Pompeu Magne, trobat a
Roma ¡ que cal datar a m¡tjan segle
I aC.

Va néixer a Roma I'any 106 aC, en una significativa família nobiliiiria.
Va combatre ol costat del seu pare, Gneu Pompeu Estrabó, en la Guerra
Socíal o dels Aliats (91-89 aC), on va mostrar-se cr¡m un excel.lent
rcmctndont. Fou encarregat per Sul.la de lluitar contra els partidaris de

Mari a Sicilia i a l'Alrica, on el\

seus éxits van

proporcionar-li el

sobrenom de Magnus. Das del 77 fins al 72 aC lluitd a Hlspania ,:ontra
Senoi, i precisament en els primers moments d'aquesta intenenció
romangué per les nostres terres, i hi ha una hipótesi que diu que es decidí
aleshores la fundació de Gerunda- Hdbilmmt, Pompeu Magne Jéu una
política comprensiva i d'amplitud de mires en relació amb els indígenes,
cosa que li faria adquirir nombrosos i fidels adeptes. En retomar vencedor
a Roma, algd a Panissars uns trofeus monumentdls que marcaven el límit
de la província citerior i la narbonesa. Lluitd contra Espdrtac i el 70
esdevingué cónsol sense haver seguit e/ cursus honorum establen per la
llei, magistratura que féu servir per desmuntar, en part, l'obra de Sul.la.
El 67 aC, intestit de poders extraordinaris, lluitd amb éxit contra la
pirateria arreu de la mar Mediterri¿nia i posdfi a aquesta pldga endémica
radicalment i amb gran intel.ligéncia, en destruir les bases pirates a terra i
m establir les poblacions empobrides que eren el cultiu d'aquesta activitat,
en llocs diversos i amb possibilítats de yiure de I'agricuhura i de la
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Un altrc retrat de Pompeu, un dels

qnns protagan¡stes de la h¡stÓtía
de Rama de la pr¡mera me¡tat del
segle I aC, i que segons una
h¡pótesi de treball, podr¡a estar
relac¡onat amb la Íundació cie la
ciutat

ramaderid amb dignitat. Lluitd després contra Mitrídates del Pottttts i el
vencé, i pacíficir i consolidii el poder de Roma a Orient creant la nora
província de Síria i convertint el territori dels jueus en un protectorat
romd. El 60 aC constituí, amb Crassus i Juli César, un pdcre secret,
anomenat el Primer Triumvirat, per reparfir-se drees d'infuéncia i poder i
el consolidd amb el seu matrimoni amb Júlia, filla de César. Aquest pacte
funciond durant els primers anys,.fins que, amb la mot de Júlia i de
Crassus. Pompeu i C?sur s anaren distanciant. A panir d'aquest momenL
el vencedor dels pirates cada cop més es conveñí en defensor dels
interessos senatorials, fins que fou nomenaf cónsol únic, amb l'objectiu
de paci,licar la ciutat de Roma. L'any 49 aC, en negar-se César a
llicenciar el seu exércit i en passar simbólicament el riu Rubicó -que
marcava la frontera entre ltdlia i la Gdl.lia Cisalpina-, esclatá la guerra
civil. Pompeu amb els seus fi.deb Jugí inexplicablement d'Itdlia cap a
Grécia, t¡n el seguí ben aviat César. Finalment loparen a Farsdlia, a la
Tessdlia, I'agost de I'any 18 aC, i malgrat la superioritat numéica dels
pompeians, la victóia fou pels cesarians. Pompeu Jugí i cercd protecció a
Egipte, on fou occit pels lacais del ;faraó holomeu XIV, que pensava
aconseguir, d'aquesta manera, I'agraiment del vencedor de Parsdlia, el
qual lamentd amb sinceritat la trista morf d'un dels romans més grans.
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En terra
dels indigets
JILJlr

dels pocs textos clássrcs on
s'esmenta Girona és de Claudi
Ptolomeu. el saü alexandrí que visqué en el segle II dC i que escrigué en
llengua grega. Es ben curt, de fet, i
solament hi ha la indicació de la ciutat entre les pertanyents a 1a tribu dels
Ausetans, amb l'especificació, en graus,
de la seva latitud i la longitud.
Aquesta breu menció d,el Geographiké Hyphigesis té interés en dos

aspectes: perqué ens transmet clarament el nom de la ciutat, Gerounda/
Gerunda, i perqué ens la situa en el
territori assignat a l'antiga tribu ib¿rica dels ausetans. Es precisament
aquest segon aspecte el que ha donat
lloc a una divertida i llarga discussió
entre els especialistes que continua
sense soluciona¡-se de manera eficag.
En efecte, si acceptem al peu de la 1letra les indicacions de Claudi Ptolomeu, hem d'imaginar que la ciutat de
Gerunda fou bastida en el que hauria
estat territori de la tribu dels ausetans. Aixó plantejava interessants problemes d'etnologia i de geografia anTermes romanes de Caldes de
Malavella. Ydata Zerma / Aquae
Calidae m olt probable menL
Caldes de Malavella-,
Girona ¡ v¡c
yan ser, segons Claudi Plolomeu,
c¡utats del territori auselá.
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tiga, de solució complicada, sobretot
si hom pensava qu,e Gerundd era tn
oppidum pre-romá. Ara que sabem
que la ciutat és una fundació de la
Roma republicana, f interés queda
reduit a saber si el Gironés i part de la
Selva
-no oblidem que hom esmenta també Ydata Zerma/Aquae Calidae,
que podria tractar-se amb moltes possibilitats de Caldes de Malavellaeren territoris de la tribu ausetana. la
qual tenia el nucli cent¡al del territori
nacional a Osona. a l'altra banda de
la serralada PreJitoral, ja en la Depressió Central i mirant més cap al
sud i cap a l'oest que cap a llevant.
Geográhcament, les relacions directes entre la Plana de Vic i el Gironés ila Selva són ben dificils. quasi
inexistents de manera directa fins i
tot a\.ui, que continua essent molt
més cómode anarlins al Vallés i accedir a Osona pel Congost; i históricament només cal fer un repás a les
fonts antigues que fan referéncia a les
tribus iberes de Catalunya per adonar-nos que els Ausetans, quan hi
surten, són una tribu de la Catalunya
Central. conflictiva en certs moments
i que mira sempre cap a ponent i que
es relaciona sempreámb altres tribus
occidentals i pirinenques.
Históricament, geográficament i
arqueológicament, només cal veure
la identitat de la cultura material dels
ibers del Gironés i de la Selva amb els
de l'Empordá: tot sembla indicar que
Gerunda s'algá no pas en terres dels
ausetans, sinó dels indigets, i aquesta
és 1a nostra opinió. ¿Cal, doncs, explicar el text de Ptolomeu com una arbitrarietat o estem mancats d'informació i per tant plantegem malament el
problema? No ho sabem, peró de
totes maneres, és una qüestió menor,
de relativa importáncia.
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La Girona
més antiga
f

r que sahem sobre la ciu tat d'époL.-,ca ba ix-repu b lica n a. la fu ndacional. és bcn poca cosa. de fet quasi res.
No hi ha cap text antic que s'hi refereixi, cap inscripció, solament algunes evidéncies arqueológiques molt
escadusseres que repassarem tot seguit" i és per aquest camí que hi ha
alguna possibilitat d'ampliar els noslres coneixements sohre Ia primcra
Girona, tot i les dificultats que aixó
comporta.
En primer lloc, i com a restes més
monumentals i delinidcs, que corres-

Al pat¡ de les
AI¡gues, I'antiga
un¡vers¡tat de
G¡rona, s'h¡ conserva
un dels trams més

complets ¡v¡s¡bles
de la base de la

primeta muralla de
la c¡útat-

.

97,
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ponen, amb tota seguretat, a la fundació del primer terq del segle I aC. hem
de fer esment de les muralles mal
anomenades «ciclópies», que delimiten amb forqa aproximació e[ perimetre de la ciutat. Va1 la pena aturars'hi, i a més d'assenyalar les característiques técniques del parament i els
scus paral.lcls. scrá bo també seguirnc cl recorregut i fixar e1 perímetre
que delimita.
Es tracta d'un parament de tipus
poligonal a basc de blocs irregulars.
poligonals, dc mides variables peró
sovint considerables
-en el sector
tan ben conservat del pati de l'edifici
de les Aligues, on hi ha e1s carreus
mós grans fins ara documentats. les
mides d'aquests se situen entre els
2.97 m. de llargária per 1.44 m. d'alqada. el més gran de tots; 1,70per1.30;
1.63 per I.20 i 1.07 per 0.ó3. i so\ int
tenen mides inferiors als 0.50 m.formant hábilment fiiades rectes que
segueixen la inclinació natural del

subsól, amb els forats que queden
entre bloc i bloc omplerts amb pedfetes o fragments de terrissa. La pedra
és sempre la de base de la ciutat, la
calcária nummulítica o «pedra de
Girona».
Serra-Ráfols. primer. ialtres investigadors després. han posat en evidéncia que la muralla primitiva es
troba fent de fonament de les fortificacions baix-imperials, al 1larg de tot
el circuit murat. Aixó permet deduir
que els perímetres de la ciutat baixrepublicana i baix-imperial eren prácricamenl idéntics. També és quasi
segur que no tenia torres de defensa,
tal com passa a la ciutat romana
d'Empúries, en 1es muralles republi
canes, que són si fa no fa de la mateixa época i tipológicament semblants,
com ho són també la muralla sud de
la Neápolis d'Empúries, ben datada

ara en la primera meitat del segle II
aC, el sócol de les muralles de Tarraqona, del final del segle Ill i del segle
il aC, i Ies muralles de Baetulo \Badalona), del primer terq del segle I aC,
aproximadament. Que sapiguem, la
ciutat tenia dues portes, una al nord
(Sobreportes) i l'altra al sud (antiga
placeta del Correu Vell, d'on arranca
el carrer de la Forga) i probablement
unapoterna que comu¡icava el kardo
mrLximus de la ciutat. el carrer de la
Forqa, básicament, amb e1s arenals
del riu, a 1'actual carrer de Ballesteries, aproximadament a l'altura de la
casa que duu el n" 44.
Aqlest kardo moximus, el carrer
nord/sud de la ciutat romana, és 1'a1tra cosa segura que coneixem de la
ciutat republicana, puix que ha quedat fossilitzat i, de fet, continua existint a I'actual carrer de la Forga.

L'actual carrer de la Forca
correspon al Kardo Maximus
princ¡Pal an d¡rccc¡ó nord/
-carrcr
sud- de la Girona romana, Pel qual
la Via Augusta trcvessava la ciutat.

::§t:

Els prrmers

habitants
E ¡ s buits immensos que lenim soI-bre la Girona baix-republicana
no són únicament de tipus urbanistic,
sinó que arriben a tots els aspectes de

la vida, des de l'estatut municipal,
és que en tingué algun d'especi
al govern interior, a la població
eren, d'on venien, etc.-i a les

-si
fic-,

-qui
relacions amb el territori.

Moltes d'aquestes qüestions insinuades no poden tenir una solució
arqueológica directa i només és possible a¡ribar a esbrinar-ho a través de
les fonts antigues, i no és pas el cas de
la nostra ciutat, car és molt improbable la descoberla de textos antics que
precisament facin referéncia a la ciutat republicana, o la d'inscripcions
antigues; és possible peró gens segura.
L'estatut de la ciutat en época

republicana planteja massa problemes, i ara per ara és insoluble, i també
és difícil intentar copsar com eren e1s
primers habitants. En aquest aspecte
pot intentar-se, sempre de manera
hipotética, sense proves definitives a
la má, a partir de1 mateix fet fundacional i de l'exemple d'altres ciutats
cronológicament i geográficament próximes, més ben estudiades i amb més
documentació, com pot ser el cas de
la ciutat romana d'Empúries, i d'alguna dada proporcionada per l'arqueologia.
La mateixa dinámica fundacional i la causa principal que l'originá
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En les excavac¡ons etectuades el
1986 a la plaga situada davant de
/es escarnates de I'esglés¡a de Sant
F€l¡u, hom va trobat-hi una tomba
d'inhumac¡ó que caldria datar a

lépoca d'August (31 aC - 14 dC) i
que és la més anliga, aru per ara,
de les trobades a Gircna.

ens obliguen a imaginar la pres¿nc1a

de troped, no gaire nombroses, que
devien tenir com a tasca principal el
control del camí nord/sud i la vigiláncia del terrilori. tropes romanes i
aliades, peró en les quals és molt possible el predomini dels itálics. Es probable que aquesta petita forqa armada hi fos present fins a les grans reformes de l'época d'August. Cal imaginar també la preséncia d'un cert nombre d'itálics, alguns amb la ciutadania romana plena, amb parcel.les al
territori que conreaven en molts casos a través de vil/ae, com pot ser el cas

de la del Pla de l'Horta, a Sarriá de
Dalt, a poc més de 3 km. de Gerunda,
amb les estructures i els nivells fundacionals del primer terg del segle I
aC; i linalment, un grup d'indigenes,

els quals, en contacte íntim amb els
itálics, devien accelerar la seva roma-

útzaciió. És interessant assenyalar
hi ha una certa quantitat de grahts i curtes inscripcions en ibéric,
sobre alguns fragments de cerámica
dels estrats fundacionals de la ciutat.
Gerunda de seglida funcioná com
a mercat del territori circumdant i fou
a través d'ella que arribaren, molt
probablement pel pon d'Emporion.
e1s productes del gran comerq transmediterrani, básicament elü del Laci
i de la Campánia, ben documentat
arqueológicament, cerámiques d'importació i altres objectes. A través
d'ella sortirá l'excedent produit pel
territori, una part important probablement per mar, des de la base d'Emque

púries.

Grclits ibét¡cs sobre vasos de
cerámica campaniana B,
recuperada en els nivells ¡nteriors
de Casa Pasto¡s ¡ que són un
testimon¡ de la ut¡l¡tzació de má
d'obra ¡nd¡gena en la lundació de la
ciutat. Una part de la poblac¡ó
inicial lambé degueren ser lbé,cs.
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a citació
Cal suposar que la c¡utaÍ es va anar consolidant aprolitant la seta
privilegiada situació sobre una yia rutla cop mes impbrtant i enmig d'un
teritori ben regat i ric.
De,bell nou comencetn a tenir dades (.oncretes a panir dels primers
anys del principat d'August (31 aC - 14 dC), momeit en qué es va
dibuixant la fesomia de la ciutat de I'Alt Imperi. El document més
intercssant d'aquest moment i un dels més taluosos de la históia antiga
d'aquesta ciutat, ens el proporciona una brevíssima referéncia que apligd
Pliní el Vell en Ia seya enciclopédica i monumental obra titulada
Naturalis Historia- En ¡ransciyim tot seguit el text original, i la
traelucció, i després passarem a analitzar-lo per adonar-nos de. tota la seya
imponancia:
C. PLINruS SECWDUS, Naturalis Historia 11{ 23: Nunc per
singulas coruentus reddentur insignia praeier supra dicta. Tarracone
disceptant populi XLII, quorum celeberrimi ciuium romanorum
Dertosani, Bisgargitani, latinorum Ausetani, Ceretani qui Iuliani
cognominantuq et qui Augustani, Edetani, Gerundensés,
Iessonienses, Teari qui Iulienses, stipendiariorum Aquicaldenses,
Aeronenses, Baeculonenses.
(Ara, convent per cowent, s'exposaran les coses significatives lleyat de
les dítes anteríorment. Quaranta-dos pobles pledegen a Taragona, els més
célebres dels quals són els Dertosans, Bisgargitani, de dret romd, els
Ausetans, Ceretans, que són anomenats Julians i Augustans, els Edetans,
Gerundenses, Iessonienses, Tearis, que són anommafs Julians, de dret
llatí, i Aquicaldenses, Aeronmses i Baeculonenses, estipendiar¡s.)
, Plini el Vell morí el 79 dC, a les platges de Pompéia, durant l'erupcíó
del Vesuyi, a la qual assístí atret per la seya curiositat, que no tenia l?mis.
Va esciure, per tant, durant el segle I dC i probablement durant el segon
tert, peró eQ expens han arribat a proyar de manera forga claru que per
redactar el llibre III de la seva obrá, dedicat en bona- part a lJispania, feu
servir com a documentació, entre altres coseJ, i Orbis Pi ctrts, un-mapa-de
l'Imperi en te,mps dAugu* fa pintar per Agrippa a les parets de la^casa
de la seva filla Vipsania Polla i la Chorographia, un iext explicatiu
d.'aquest mapa, és a dir, que la informació apligada és de l'época
d'August, anteior al canyi d'Era, car Agrippá moí el 12 aC-i conespon
molt probablement a les reformes que l;emperador dugué a terme dirant
les seves llargues estodes a Tarraco el 26/25 aC i el 15 aC, moment en
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qué degué completar-se la reorganització de les províncies hispanes. Es en
aquests moments qrze a/s gerundenses els devia ser atorgal ¿/ ius latii e/
dret llatí.
Textos com aquest de Plini el Vell són forutmentals,per a infentar
rvconstntir la história de Iantiguitat.
Són fextos d'autors antícs, bdsicament de llengua grega i romana, que
s'han salvat de la destrucció i de l'oblit, en haver estat copidts
repefidament al llarg de l'Edat Mitjana. El problema del suport, pergamí
o papirus, i les dificuhats d'dmplies edicions, amb el cost elevadíssim dels
llibres, en haver-se de copiar a md cada nou volum, iuntament amb la
desfrucció d'algunes grans biblioteques, com és el cas de la més impor"tant
de totes, la d'Aleundria d'Egipte, explica que el saber de I'antiguitat
gteco-romana hagi arribat molt mancaf, amb amplíssimes llacunes. A tots
aquests fets hi hem d'afegir la mateixa mecdnica dels centres medievals
dedicats a la cópia de volums, monestirs i cenfres catedralicis, on sovint es
copiaten els mateixos autors i llibres concrets d'aquesfs autors, deixant-ne
de banda, per rdons ben diterses, d'altres que, en no ser reproduits,
ucobaren per perdre s.
D'aquest conjunt imporfant d'escrits d'autors antics que han anibat
fns a nosaltres ben poca cosa és el que fa referéncia a Gerunda o a/s
Gerundenses, de fet, com leurem, es tracta només d'unes quantes
referén c i es,,tt¡v i nt circu mstanc i als, que fanmatek ens ;fomeixen una
intormació de primera md que ens ajuda a conéixer alguns dels fets
concrets que, diflcilment, hauríem anibat a saber per algun dels abres
camins. La que acabem d'esmentar de Plini el Vell és una d'elles.
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prestigi, cal situa¡ els municipis de
dret romá, que s'organitzen de la mateixa manera que les colónies romanes.

L'estatus
de la ciutat
f,

n el món romá alt-imperial hi ha

.Uuna clara jerarquització

segons
l'estatus de cada ciutat. El graó més alt
és el de colónia romana i les ciutats

que el tenen són teóricament petiles
parts de Roma, on els habitants, amb
1a ciutadania romana plena, s'organitzen segons el model de la capital,
amb un senat municipal. unes magistratures i un cos civic, el populus, qlue
elegeix en les votacions anuals aquests
cárrecs. Immediatament per sota, a
un nivell quasi idéntic iamb variacions que sembla que tenen a veure
més amb qüestions simtróliques i de

El segon graó l'ocupen les colónies i els municipis de dret llatí, una
situació intermédia entre les ciutats
romanes de ple dret i les peregrines.
Tot seguit veurem quines eren les
seves caracteristiques principals.
El tercer graó corespon a les ciutats peregrines, ciutats d'esldlus ben
diversos. sempre ciutats preex isten ls
a la conquesta romana, que tenien la
seva própia autonomia iel seu propi
govern i podien dividir-se principalment en foederatae, ciutats aliades
amb pactes signats amb Roma. i per
tant amb una situació privilegiada, i
ci:.rtals stipendiariae, les quals estaven
sotmeses al pagament d'un estipendi
o tribut a Roma.
La concessió del drefllatí(ius latii)
als gerundenses, molt possiblement en
els primers anys del principat d'August, si no abans, comporta llobtenció
d'tt¡ estatus molt avantatjós per part
de la ciutat, en una situació intermé:
dia entre les ciutats de ple dret i les
estipendiáries, peró ja clarament dins
de I'orientació ju¡ídica romana.
Aqtest ius latiive a ser, de manera
hctícia, el dret que Roma concedí a
algunes ciutats llatines després de la
dissolució de la Lliga del Laci, el 338
aC; els seus habitants tenien uns drets
reconeguts idéntics als dels ciutadans
romans, peró els en mancaven d'altres.

De fet, durant l'Alt Imperi,

els

posseidors del dret llatí estaven un
graó per sota dels ciutadans romans
Bust de I'emperador Vespas¡á, en
marbre, descobert a Roma ¡
conservat al museu d'escullurc
Ca sberg, de Copenhaguen.
Concedi I'any 79 dC e/ ¡us latii a tots
e/s áornes ll¡ures de la Pen¡nsula
lbérica.

Taules de bronze ptocedents
d'Osuna, provincia de Sevilla, ¡
conservades al Museu Arqueológic
de Madr¡d, en /es quals es
rcgistrava /a lex Colon¡ae.Genitivae
lul¡ae s¡ve Ursonensis.. Es un dels
millors exemples de llei municipal
que ha affibat a /es nostres mans.

de ple dret, peró no els era difícil
accedir a la ciutadania plena. Així,
quedava perfectament establert que
tot aquell que hagués acomplert duÍant un any una qualsevol de les
magistratures municipals, en acabar
era premiat, ell i la seva família, amb
la ciutadania romana. Era una manera intel.ligent d'afavorir f interés per
participar en les tasques del govern
municipal. enomnement oneroses. i
per anar integrant, a poc a poc, les
classes socials més riques i influents
de cada una d'aquestes ciutats.

L'any 79 dC, amb la concessió
dels ius latii atots els homes lliures de
la Península Ibérica per part de Vespasiá, tot el territori quedá dividit en
colónies i municipis de dret romá
municipis de dret llatí.

i

del cobrament dels tributs, de liadministració dels béns de la província, de
les obres públiques, de vigilar les ciu-

«Giuitas»,
«ufbs» i «ager»
f)TNSEM que pot ser úti[. per enrenL dre millor qué representava una
ciutat qualsevol, i en aquest cas Gerunda, dins de l'Imperi Roma, donar
tot un seguit d'indicacions sobre alló
que era i reprcsentava una ciutat i
sobre el paper que ocupava en l'administració de f imperi.
L'imperi romá estigué dividit en
un seguit de províncies, les quals,
durant l'época republicana, havien
estat governades per un pretor o un
promagistrat superior (procónsol o
propretor), per regla general durant
un any. A partir del principat d'August. les províncies es diüdiren en
imperials i senatorials, segons que
fossin administrades directament per
l'emperador o pel senat. Gerunda se
situa dins de la hovincia Hispania
Citerior, qlae d'enqá del 27 aC té la
capital a Tarraco. Aqtesta província,
la més gran de tot l'imperi. és condició imperial ial seu davant l'emperador hi situa tt legatus Augusti pro
praetore, nomenal directament i per
un període de temps indefinit, ent¡e
algun ex-magistrat de prestigi el qual
governa recolzant-se en una ámplia
burocrácia i en I'exércit, preocupántse principalment de l'ordre públic,
A partir det principat d,August, tes

provínc¡es es div¡diren en ¡mperiats ¡
senatorla/s. Estetua de marbre
d'August d¡pos¡tada al Museu del
Vat¡cá, anomenada de prima porta.

,:§,r

tats i d'administrar justícia.
Entre la província i les ciutats, a
Hispánia hi ha els conventus. regions
concretes amb una capital, on s'apleguen els habitants de les ciutats del
conventus per pledejar. N'hi ha 7 a la
Citerior, i Gerunda perfany al convenfiB tanaconmsis, que ocupá tot el nordest penínsular. englobant-hi quasi tot
Catalunya.
Per sota dels conventus, hi ha les
ciutats, que en dpoca d'August poden
ser colónies o municipis de dret romá,
municipis de dret llati i ciutats pefegnnes.
La ciutat, cal entendre-la tal com
ho feien els antics: c¡y¿7¿s, la ciutat,
era una idea abslracta quecomprenia
dos aspectes ben concrets i que per a
nosaltres, al.ui, són antagónics, peró
que per a ells eren indivisibles, formant un conjunt indissohble'. l'urbs,
la ciutat própiament dita, fixada sovint per unes muralles perimetrals,
que solien coincidir amb el pomerium
o área sagrada de la ciutat, on no és

co\!f\Tt

s
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CONVENTUS
TARRACONENSIS
O

permés d'enterar-hi els morts,l'espai

protegit pels déusl i l'ager o Íerritoiium.és a dir, el rerapais circumdant.
que de fet alimenta l'¿¿rús i és on hi ha
lés villae,les cases de pagés, els conreus, les pastules, les Pedreres, 1es
mines, etc.
L'urbs és e1 centre consumidor, el
mercat on arriben i s'inlercanüen
productes de tota mena, on hi ha els
iemples de la ciutat, on tenen lloc les
votations,les festes i els espectacles, i

on viuen els propietaris rurals,

els

ciulals prv legiades (Colónies o munic

pi§)

'

Altes ciLnáE

Á Hispan¡a, una divisió territorial
¡ntermédia entre la ciutat ¡ la
provínc¡a era el conventus. Gerunda
perlanylá a/ conventus
tarraconens¡q un dels set que
contormaven la província Hispania
C¡terior, amb sau central a faraco,
alhora caq¡tal Prcvincial.

menestrals, els artesans i els negociants. No fou fins al mig ImPeri
tseele ll/lll dC) que comen§aren a
áisiociar-se clarament l'urbs i l'ager.
lrns que civitas i urbs arribaren a ser
sinónims.

r[1.

-.

EI goYe.rl

del muntHpt
I.

les ciutats de dret
romá o de dret llati, quasi sense
oLÍTTCAMENT,

diferéncies. s'organitzaven com la capital de l'imperi. En efecte, el Senat de
Roma, e1 més alt órgan consultiu, era
substituit per l'Ordo decurionum o senat municipal, que esdevingué la forga politica més poderosa de la ciutat. i
la governá en tots els seus aspectes.
Aqttest Ordo decurionum estava forLa iórmula R P cER, és a di et
comú. la municipallfat de Gerunda,
clou la inscripc¡ó d'un dels
pedesta/s d'estátua ttobats a Gírona
¡ que es consetva al Museu
Arqueológ¡c de Sant Pere de
Galligants.

t

4a'

mat per un nombre variable de ciutadans rics i de prestigi; de fet s'ha de
considerar com una assemhlea aristocrática que es nodria amb els magistrats municipals que hi entraven a
formar part un cop havien complert
l'any prescriptiu en el seu cárrec. El
privilegi era vitalici. En el cas de
Gerunda. i dels altres municipis de
dret llatí, |Ordo decurionum estava
format per posseidors de la ciutadania romana plena. car no hem d'oblidar que el let d'exercir durant el temps
e:tablert una de les magistraturc\ ciutadanes comportava, automáticament. 1a concessió d'aquell privilegi.
En aquest senat municipal raia la
máxima autoritat ciutadana: concedia hono¡s. enviava ambaixades a
l'exterior, organitzava els actes religiosos, ordenava el calendari. s'encarregava del cobrament i de la gestió
dels impostos locals, triava els patrons
del municipi, fiscalitzava l'actuació
dels magistrats i era en darrer terme
l'órgan que jutjava les apel.lacions
contra les decisions dels magistrats.
Era conr ocat i presidit pels magis-

Fragment d'una
estátua d'un
personatge togat,
trobat en releÍ els
lonaments d'una
casa del carreÍ de la
Forga, a poca
d¡stánc¡a del pottal
sud de la c¡utat.
Possiblement era
dedicada a un

important
personatge públic.
Es cors€rva

exposada al Museu
Arqueolog¡c de
Girona.

trats superiors del municipi i la reu- via haver el populus, que no estava
nió tenia lloc a la Cúria. un edifici del format per tots els habitants, sinó
fónrm que servia exclusivament com només pels que posseien cl Ple dret
municipal, els quals votaven els cára lloc de reunió de l'Ordo decurionum,
havia
recs. uñ cop a l'an¡. en els comicis.
les
o en el temple. Les decisions
pels magistrats superiors. El
presidits
quorum
i
feia
se'n
prendre
amb
de
ic,
el populu'. estar a dil idit en
cir
que
conveios
era
arxivada
una acta
grups 1cú ries. scgonsla lex Malatiruna
nientment.
Ens trobem, doncs, davant d'una ide-Málaea) de l'época flávia) i les
assemblea molt restrictiva, represen- votacions es feien dins aquests grups.
tació de l'aristocrácia ciutadana, que Ben enlral l'imperi. aquests comicis
posseia quasi tot el poder urbá, perd anaren perdent importáncia.
A Gerunda, encara no s'ha trobat
que a canvi d'aixó carregava sobre les
seves espatlles amb la major part de cap dada epigrálica que ens permeti
la despesa pública. subvencionant els comDrovar l'acttració dc l'ordo decujocs i les festes,l'embelliment urbá.1a rionvm. l'existéncia del qual no ¡ot
construcció d'edificis púb1ics o d'ús posar-se en dubte i s'ha de suPosar
comú, e1 repartiment de diners i de ner la condició de municiPi iPer
i'existéncia. ben documentada, d'u nes
menjar, etc.
magistratures concretes.
hi
demunicipal
Davant el Senat

{tt

.

tica-, i també fou tribú militar de la
Legió III Gál.lica, la qual durant l'Alt

Una carrera
política
municipal
f, l control de la politica ciutadana
-Uestava. com s'ha vist, en mans del
senat municipal i d'uns magistrats
elegits cada any que eren els executors de la política hxada i al capdavall els que govetnaven la ciutai durant un període de temps molt concret. Eren elegits en els comicis, pels
ciutadans de ple dret, i en acabar el
seu mandat, entraven a formar part
de l'Ordo decurionum. A1 capdavall,
doncs, el populus era el que votava els
components del senat ciutadá, el qual,
peró, governava segons els seus interessos, que sovint eren contraris als
de la majoria de ia ciutadania.
Grácies a un basament d'estátua,
de marbre
procedeix de la ca-queElena,
pella de Santa
entre la Catedral i el palau episcopal, on féu durant molts anys de peu de l'altar i que
ara hom pot veure a l'interior del claustre románic de la Seu. en e[ costat
de migdia, i que ben probablement
procedeix dels encontorns del gran
edifrci religiós-, coneixem el cursus
honorum municipal sencer d'un ciutadá anomenat Lucius plotius Asprenas, que fou edil i duovir, les dues
magistralures electires de la ciutat, i
finalment, flamen. sacerdot del culte
imperial
peró que
-cárrec simhólic
cloia brillantment
una carrera póli-

:.'1:.

Imperi, moment en qud es data aquesta inscripció, estigué acantonada al
Limes orienfal,preferentment a Síria i
a Fenicia.
Els aediles (edils). eren la magistratura inferior, formada per un collegi de dos individus que, com els
ediis de Roma, havien d'encarregarse de les obres públiques, dels edificis
urbans. de la neteja. de les vies icarrers, de la portada de l'aigua i dels
jocs que, sovint, havien de pagar de la
seva butxaca. També s'encarregaven
del proveiment de la ciutat i dels
mercats.

Sovint, després d'haver estat un
bon edil, hom podia aspirar a esdevenir duumvir.la magist ratu ra superior.
amb poders jurisdiccionals i potestat
suprema de la ciutat. Eren també un
col.legi de dos, els duoviri, amb dret de
intercessio, dret de veto, d'un sobre les
decisions de l'altre. que convocaven i
presidien les eleccions, les reunions
de l'Ordo decurionum. els nomenaments i proclamacions dels magistrats, les luncions religioses, que administraven el patrimoni ciutadá i, en
cas de perill, encapgalaven la defensa
urbana. A Gerunda, un crlJrs complet, una gran carrera política, finalitzaya amb un cárrec simbólic i reli.
giós, un flaminat dedicat al culte de
l'emperado¡ segons ens diu la inscripció de L. Plotius Asprenas.
En altres ciutats. tal com evidencien les troballes epigráfiques, per
sobre del duumvirat i abans del flaminat, hi podia haver una altra magistralura com passa a Empoiae.municipi de dret romá, on el cursus honorum s'acomplia amb la qüestura, cárrec que durant un temps tingué com a
funció principal el control de la seca
monetária de la ciutat.
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Lucius Plotius Asprenas
La inscripció que figura en un
basament d'estátua trobat a
Girona sobre un ciutadd que
detingué les dues magistratures
electives i que fou sacerdot del
culte imperial és la següent:

L. Plotio L.F. Gal / Asprenati
/ II Yiro Flamini / Tribuno

Aed.

Leg.

III / Gallicae / Iulia C.F.
/ Maito Indulgentissimo.

Marcia

La traducció podria ser:

«Júlia Mdrcia, filla de Caius, ql
seu mar¡t indulgentíssim, Lucius
Plotius Asprenas, fll de Lucius, de
la tribu Galéria (que fou) Edil,
Duovir, Flamen i tribú de la legió

III

GdLlica».

''¡[§:

El fürum
lot el que ara sabem sobre
L)Gerunda. ben poc correspon a la
ciutat de l'Alt-Imperi quant a distri-

T\E

bució urbana, situació dels edificis,
localització del fórum i dels temples o
canvis significatius en relació amb el
nucli fundacional. De fet. la major
part dels pocs indicis que posseim
ens inclinen a pensar que el perímetre murat continuá essgnt el mateix,
sense cap mena de ¡eforma, que d'altra banda fóren inútils en un període
llarguissim de pau profitosa que de
fetva des de les guerres civils del principi del segle I aC fins a la segona
meitat del segle lll dC. Podria pensar-se, peró no ho podem provar amb

seguretat, que les muralles van ser
desmuntades en alguns punts concrets per facilitar la relació ambl'ager
(el territori) i amb la probable aparició de petits nuclis d'habitació situats
fora del recinte emmurallat. Caldrá
que les futures campanyes d'excavació ho confirmin o ho rebutgin definitivament.
La ciutat degué tenir un fórum
de la üda política i religiosa
-centre
de la ciutat-, peró no sabem amb
certesa on pogué estar situat. S'ha
pensat, sovint, que caldria cercar-lo
en la segona plataforma urbana, la
que a priori oferia millors condicions, on s'alga avui la catedral i on hi
ha la plaga dels Apóstols. Només
Maqueta que mostra una
representació ¡deal del que podia
haver estat la ciutat romana de
Girona. Va ser lela amb motiu del
150é aniversari dels seag€s de
G¡rona pet I'exárcit napoleónic i es
conserva al Museu d'H¡stória|de la.

E/s fres esg/aons de la toto inter¡or,
que són v¡s¡bles en l'angle nOrd-est

de la plaia dels Apósto/s, servint de
tonamentació al palau episcopal i a
la Seu, són probablament restes
d'una construcc¡ó romana.

indicis circumstancials gens dehnitius abonen aquesta hipótesi:la continuitat en la ubicació dels grans conjunts sagrals
-temple. basilica cristiana, catedral; la troballa pels encontorns d'un basament d'estátua amb
una inscripció commemorativa; les
restes sota la Seu i el palau episcopal
d'una estructura monumental, molt
probablement romana; la situació
excepcional amb üsta a una localització escenográfica del centre cívic i
religiós; etc. Caldrá provar aquests
indicis, si és possible, amb noves excavacions.
Tampoc sabem res de la composició del conjunt dels ciutadans, peró,
tal com succeia en altres ciutats de
l'época, cal suposar que a part dels
homes lliures, ciutadans de ple dret, i
els incolae. amb els drets ben disminuits i que normalment eren descendents dels antics indígenes del territori, hi havia lliberts i els esclaus,
sobretot d'ús doméstic, que no podem
sabe¡ de cap manera quants eren,
d'on procedien i a qué es dedicaven.
A través de les restes arqueoldgi
ques es fa evident que la ciutat intensificá el seu paper de mercat comarcal
i centre des d'on es distribuien pel territori els productes arribats d'arreu,
normalment pel cami més planer, pel
mar. A panir de I'época flávia. i potser una mica abans i tot, ja no fou
només a través del poft de Gerunda,
Emporiae, sinó de qualsevol dels petits ports i punts d'embarcament que
hi ha a la costa des del Montgri a Sant
Feliu de Guíxols.

§

Els productes que en aquest període arriben a Gerunda són, a diferéncia de l'época baix-republicana,
molt més diversilicats; ara arriba oli
bétic i africá, i salaons sud-hispániques, vi de la Tarraconense i ce¡ámiqu.es del sud de la Gál.lia o del Nord
d'Africa. juntament amb objectes més
valuosos procedents de I'Orient de
la Mediterránia.

' '1?

D OS
Caius Marrus Verus
La integració de la ciutat en la província, que
cal suposar de manera tedrica, quetla ben
palesa a través d'una ínscripció monumenlal
trobada a Tarragona i actualment perduda ,

la qual, a més de testimoniar

la'

participació

dels gerundenses en el govern de la província,
ens peffne¡ recuperar un dels pocs personatge5

individualitzax de la histdria inicial d'aquesta
ciutat. Donem un cop d'ull a Ia tapitta i
analitzem-ne el seu significat:
C(aio) Mario C(ai) / lil(io) Pa1(atina
tribu) Vero / Cerundens(i). I Omnib(us)
honor(ibus) / in re p(ublica) sua iunct(o), /
p(rovincia) H(ispania) c(citerior).
La traducció podria ser:
Relrut d'un c¡utadá rcmá de
«La província Hispania ci¡erior, a Caius l'época de Tra¡á, la mateixa
Marius Verus, fll de Caius, inscrit en la tibu s¡ fa na la que visqué Caius
Palatina, gironl, investit amb tots els honors en Marius Verus.
la seta ciutat, flamen de la província Hispania ciÍerior».
ALrí sabem de l'existéncia d'aquest imporÍdnt personatge, Caius
Marius Yerus, gironí, que obtingué totes les magistrüÍures i ciirrecs en la
seva ciutat i que després esdetingué a Tarraco flamen de la província
hispdnica citerior, una dignitat molt alta, si bé forQa simbdlica.
En efecte, des del 15 dC, com a mínim, després de la construcció del
temple d'August, Tarracq capital de la Citerior, fou la seu del concilium
provinciae, el consell provincíal, ;format pels represenÍants dels diversos
municipis. Al capdavant s'hi situava el Flamen de la provincia Hispania
citerio:', que era votat cada any pel concilium provinciae.
La principal tasca d'aquest consell provincial era Ia de fomentar el
culte imperial, que era at¿s de manera oJicial al Jdrum provincial siÍuat en
la pan alta de Tanagona pel flamen i els seus ajudants. En un printipi
aqaesl concilium havía estat també una mena d'assemblea de les ciutats
que escolfava el legat imperial, el gotemador, i I'aconsellaya sobre temes
diferents, aconseguint de vegades imposar algunes mesures concretes, si bé
ben atiat perdrd aquesta connotoció. Aquesta assemblea provincial i els
seus caps, els fldmens, estd. ben documentada des de l'época Fldtia fins al
segle
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Pgrcia Severa
Caius Marius Veru§ no,,és.l'únic nom
propi conegut ni rampoc lúnit gironi
'doiumenta¡
llunv d¿ la ciurar. Cal dir que
una altra inscripció que es guardata a
Mutaró, on hi havia anat o Parlr Per
obsequi d'un ;frare semita del convent de
Santa Maria de Grácia d'Empúries i que
acludltuent s'ha perdut peró que conekem
pan
per un seguit de cópies i que en bona parl
un
ha
consen.o¡
perfectamen¡.
Pns
es llcgia
una
dona'
aquesl
cas
personatge,
en
altre
que, nascuda a Gerunda visqué almenys
un tetnps a Empúies, la wina ciutat. La

pagli
la reconstntcció d'un edifici públic que hom suposd, sense mosso,
'se§uretat,
que podria ser el temple de Zeus Serapis, que es localitza al
sud-est de la Neitpolis empoitdna.
Sigui com sigui, se'ns documenta una relació lógica i fdcil de
complendre ent;e habitents de les dues dutats, Gerunda I Emporiae
separades només per unes desenes de quilómetres i que manfenen unes
reTacions comercials intensíssimes d'enqd de l'época baix-republicana.
Porcia Severa degué ser una dona cle gran-nquesa, basada
prohahlement en Ia terra. que deúa posseir propietat.r en Iager emporitd i
gironí i que com la major pan dels membres de I'aristocrdcia urbana
gasri una pon dels scus guony: a embellir la ciutat. en oque.\t (o\
-probablement
la ciutat on vfuia, construint o reconstruint edificis públics
d'ú> comú.
Si bé és ben cert que la dono no juga cap paper en la vida política de
la ciutat, car no pot exercir cap carrec públit ni pot participar en les
votacions, Íé
catúi tots els akres drets si és una ciutadana lliure, i pot
posseir propiaats, comprar i vendre, llegar, i pol, com en aquest cas, tal
com .feien els magistrats i els cutials, gastar una parf de la seta fortuna en

e

filantripiques, tot dekant una inscripció que recordava l'accié i la
feia tornar « immortal».
obres

[a

Uia Augusta

TA hem üst anteriorment que la Via
d'Heracles,un vellcami narural que
a Catalunya aprofitava, per circular,
la Depressió Pre-litoral, havia estat,
sempre, vehicle importantíssim de
relació i d'intercanvi. Aprofitada per
Roma com a Via Militar durant la
conquesta d'Hispania, sabem que a

J

mitjan segle II aC estava consolidada
i ben establerta amb pedres mil.liars
cada 8 estadis. Aquesta importáncia,
peró, s'intensificá considerablement
quan Roma acabá 1a conquesta de tot
el sud de la Gál.lia (121 aC), territori
que será la nova Província Narbonense, després de la fundació el 118
aC de la colónia romana de Narbo
Marrlns (Narbona). A partir d'aquest
moment, les relacions per terra amb
Itália són molt més cómodes i, en
algun moment, les més segures.
August dedicá considerables esforgos a retocar i millorar el camí,
fent-lo més comode, més funcional i
més eficag. La magnitud de la intervenció degué ser de tanta volada que
d'aleshores enqá l'antiga Via d'Herac/es passá a ser coneguda amb el nom
de Via Augusta.
Aquest camí, la via ¡omana de
I'Alt Imperi i de la Baixa Anriguitat,
que hom féu servir encara durant el
domini visigotic i l'Alta Edat Mitjana
i probablement més enllá, ens és ben
conegut en conjunt grácies a l'existéncia des hineraia, una mena de
recordatoris on hi havia descrita una
via o un conjunt de vies, des del comengament al final, fent indicació de
les distintes mansiones, és a dir, dels
punts concrets, situats a distáncies
variables i que com a máxim eren
d'una jomada completa de camí, on
Un dels quatre vasos de plata
anomenats Apol.l¡nars trobats a
Vicarcl.lo (Laci, ltália) en el quat h¡
ha totes /es mans¡ones o parades
del cami que hi ha entrc Gades
(Cadis) ¡ Roma. Gerunda se sifua
entre Aqu¡s Vocon¡s lcaldes de
Malavel la, poss¡ blement ) i Citnianam
(Cerviá de Ter o encontoms). Els
vasos originals es conserven a
Roma, petó al Museu d'H¡stüia de
Sabadell n'h¡ ha unes cópies
excel.lents.

el viatger sabia que hi trobaria seguretat, canvi de posta, aliments i lloc
per reposar. indrel que podia coincidir amb una ciutat
cas de Gerunda-, amb tn vicus-el
o fins i tot amb
una parada del camí, nascuda sense
cap allra finalitat. En aquests itineraris, a més a més de les diferents mansiones qrs,e hom trobaria al llarg del
camí. hi h avia la indicació precisa. en
milles romanes (1.478,50 m.), d'una
a l'altra.

Fragmenl de /a Tabula de
Peut¡nger, cdp¡a med¡eval d'un
plánol itinerar¡ píntat romá. Girona
se sl¿ua a I'extrem esquerre de la
imatge, entre els noms de Voconi ¡
Cemuana, relerits possiblement a
Caldes de Malavella iCerviá de Ter,

Hi ha un seguit d'itineraris que
reflecteixen, amb poques variants i
sempre en qüestions de deta11, el recor-

regut de la Via Augusta per teres
gironines, e¡ l'Anónim de Ravenna,
I'Itinerari d'Antoní,la tabula de Peutingér, un plánol/itinerari molt interessant, o els quatre vasos Apol.linars,

quatre gots d'afgent trobats a Vicarello, al Laci, oferts per un üatger
agrait i que hom data durant I'Alt
Imperi, que porten a la paret exterior
f itinerari de la Via Augusta de Gades
(Cadis), al poblet italiá. Sempre se
siita Gerunda com una nanslo que hi
ha, anant de sud a nord, entre Aquis
Voconis i Ciniana, respectivament a
)Ol milles de cada una. Cintiono se
situa a Cerviá o enforts i Aquis Vocon ls s'ha suposat que podria ser Caldes
de Malavella, o un punt del seu territori situat més cap a l'oest.

respect¡vament.

§ '§1§
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cas dels mil.liaris de Girona, amb un
sócol o base paral.lelogram més petit
que era enterrat per tal de fixar la part
que havia de ser vista. Dos d'aquests

mil.liaris foren trobats junts a Palau
Sacosta, el 1931, molt desgastats peró
amb una doble inscripció, que prova
una reutilització de la pedra, en cada
f, rs itineraris indiquen de manera cas, I un amb una de Constantí II i a
Dben precisa qte la Vio Augusta sota probablement de Constanti I, i
passava per Geru nda,la qu,al era lur.a l'alt¡e amb una inscripció molt malde les mansiones assenyalades i que se mesa, probablement de Claudi II, i al
sifitava erire Aquis Voconis, a migdia, damunt una dedicada a l'emperador
i Ciniana a tramuntana, a XII milles Teodosi, és a dir, des del tercer quart
romanes d'una i l'altra. Cap més indi- del s. III a la darreria del s.IV. L'altre
cació no ens permet, a través d'aquests mil.liari fou trobat el 1876 a Sarriá de
textos, acostar-nos a la realitat del Ter, a tocar el Pont de I'Aigua, on es
camí en el seu pas per Girona. Per pot veure una inscripció de lloanqa a

Tres mil.liaris

aconseguir-ho cal fer servir altres dades. arqueológiques. históriques i geográliques, que ens hauran de permetre fixar-ne el recorregut amb forqa
aproximació, alhora que servirá també per valorar novament el perqué de
la situació de Gerunda en el lloc concret que ocupá.
Els documents més valuosos, unes
de les troballes de l'época antiga més
interessants fetes a Girona, són sense
cap mena de dubte tres pedres milliars, en un bon estat de conservació,
que tenien la funció concreta d'assenyalar la distáncia precisa des del
senyal a la mansio més próxima. i on
sovint hi havia també referéncies a
l'emperador sota el govern del qual
s'havia fixat el mil.liari, el nom de la
Via i altres tipus d'indicacions, sovint
lloances del bon govem de I'emperador i dels seus col.laboradors. Són
pedres cilíndriques, sorrenques en el
M¡l.liar¡ trobat a Sar A de Ter I'any
1876, amb una ¡nscripc¡ó dedicada
a l'emperadü Caius lulius
Maximinus ¡ datada el 238 dC. Es
consetva al Museu Arqueológ¡c de
Sant Perc de Ga igants.
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gran tasca de l'emperador C.I. Verus Maximinus (235-238 dC).
Aquests mil.liaris ens assenyalen
el camí que devia passar per Palau
Sacosta lprecisament un topónim signihcatiu) i que, pel que ara és carrer
la Rutlla, devia travessar l'Onyar pels
arenals de l'actual. plaqa de Catalunya, després pel carrer de Ciutadans
o lleugerament més cap a l'est, per
anar a entrar a la ciutat pel portal de
l'antiga placeta del Correu Ve1l, a

1a

bats a Pala u -sacosta
l'any 1931, amb d¡verses
M ¡ l. I ia r ¡s tro
¡n

scri pcion s su pe t posad es. M u se u

atqueológic de G¡tona.

_

-

f inici del carrer de la Forqa, que era
el kardo maximus de la ciutat i alhora

via. Probablement, sortia pel portal
nord (Sobreportes), perfectament ben
conservat, i, davallant cap al nord,
passava el Galligants per allí mateix,
continuava cap al Pont Major vorejant Montjuic pel barri de Pedret i
passava el riu Ter, la gran barrera
natural, per un gual que hi devia
have¡ en l'indret que ocupa el Pont de
l'Aigua i on és molt probable que hi
hagués hagut, en algun moment, un
pont romá. Es precisament el gual el
que determiná la situació concreta de
Gerunda. La via Heracles. devia seguir
en aquest indret el mateix recorregul.
1a
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Només tres
rnsGnpGr0ns
f

'epigrafia a Girona és. ara per ara.

I-¡molt migrada. De let hi ha tres
inscripcions, totes tres senceres peró
una perduda de fa molts anys, i algun
fragment escadusser trobat en excavacions que només té interés per als
especialistes. Hem fet referéncia al
basament d'estátua dedicat a L. Plotius Asprenas. pel qual podiem seguir
el curcus honorum municipal d'un prohomgironí de l'época, i tot seguit veurem les altres dues:
1) Lápida dedicada a Sabina Tranquil.lina trobada I'any 1608 a Sant
Martí Sacosta que Hübner, el saü

rcdacfor del Corpus Insciptionum Latinarum, volum II i Supplementum,
publicats respectivament a Berlín l'any
1869 i 1900, encara havia vist en aquella església. La transcripció és:

SABINIAE /
TRANQUILLINAE / AUGUSTAE /
RESP. GERUND.
La traducció podria ser:
«La ciutat dels gironins a Sabina
Tranquil.lina, Augusta».
Sabina Tranquil.lina fou la muller de l'emperador Gordiá III, que
governá l'imperi entre el238 i el244.
2) La segona inscripció és el pedestal d'una estátua amb una altura
de 123 cm, amb la cara posterior
sense polir, completament recta, cosa
que fa pensar que anava adossada a
un mur o a una fornicula. Es de pedra
calcária nummulítica de Girona. Fou
descoberta l'any 1608 per Jeroni Pujades, el qual assenyala que servia de
peu de l'altar major de l.'església de
Sant Martí Sacosta, en aquella época
col.legi dels jesuites i actualment Seminari Diocesá. Posteriorment passá
al Museu Arqueológic de Sant Pere
de Galligants, on es pot veure amb el
n' d'inventari 2127. La transcripció és:

M. [\.LIO / PHILIPPO /
NOBILIS / SIMO CAE / SARI
R.P. GER.

Amb la següent traducció:
Emili Hübner ded¡cá bona part de la
seva v¡da a transcr¡ure i estud¡at
¡nscfipcions llatines. Fou el redaclot
del volum l/ i del Supplementum del
Corpus lnscr¡ptionum Lalinarum
dedicat a Hispani4 publ¡cats a
Berlín el 1869 ¡ 1900,
respect¡vament, i que continuen
essenf ob¡es de consulta obl¡gada.
Grácies a /es seves t/anscr4ociors,
cone¡xem el contingut de láp¡des
desaparcgudes poster¡orment en les
quals es leia releñncia a Gircna.

/

Les fonts epigráfiques
Anomenem .fonts epigrdfiques les
inscipcioni antigiei qie s'hon
consenat i que basicomenr as
localitzen sobre pedro o sobre
bronze. N'hi ha de molts tipus,
mon u m¿n la I s. h on o rí fi ,¡ ues,
Juneraries, et,.. i o volte: també.
grqtrt.\ rofids Jets sobre qual.'evol
superfície en llelra cursivq.
Aquesta mena de font és molt
vcl I uoscl, en p ro porc i o no r- nos u n e:
dodes ton, r¿tcs. uns noms propis.
unes referiru iet que rorament
porlem trobar en cls textos antics, i
a més a més pel fet de trrtctor-te de
document.r dc primera ma.

document' de lépoco que han

arribut o no.tqltres rliredqment.

la llarga cadene de
transm¡ssió que han patit ek llibres

sense

ors greco- roma ns.
En ser umplcmantária la

dels

a u

t

idormació que ens proporcionen les
ldpide' i lcs inscripcions de rota
mcnr .¡ovint parmeten aprofunJir
en la história d'una ciutat. com és
¿/ cas de Barcino (Barcelona) o
Tarraco (Taragona), dos nuclis
urban.¡ ben proper dels quals.
gricie: 0 una abund,tnr cpigntfa.
coneLxem olguns qsp(les de la
'a a
gran

história més

d

t¡gú, amb

detall.

«La ciutat dels gironins a Juli Philippus césar nobilíssim».
Pedestal dedicat a l'emperador
Philippus o al seu fill del mateir ttom.
que governaren conjuntament entre
244i249 dC.
És d'indubtable interés e1 fet que
dues de les tres inscripcions de Girona. dcixant de banda els tres mil.liaris, vinguin de Sant Martí Sacosta. on
el 1943 fou descobert també un frag-
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una de tes tres inscr¡pcions
romanes ttobades a G¡rona. Una
d'elles, transctita per Hübner, s'ha
perdut. L'altra la raproduim a la
ptana 45.

ment de cancell visigótic re.utilitzat
per una lápida a lt-medicval. Ls possible pensar cn una ocupació lora mu¡a1la. De fet no hi ha gaire distáncia
dc I'església de Sant Marti hns al portal de ia torre Rullna i ós dificil de
definir. Pe¡ altra banda. i aixd és ben
important, 1a inscripció de Philippus
en§ indica l'existéncia d'un taller lapidari a Gerunda cn actiu, almenYs
durant la meitat del scgle III.

Gerunda, al'antiga placeta del Correu

Mostres
d'escultura
local
f rs troballes monumenlals e[ecl-rtuades a l'interiordel recinte urbá
de Gerunda són també poc nombroses i, certament, no pas espectaculars.
Tanmateix, peró, tenen interés per
comprendre més bé com podia ser 1a
ciutat durant l'Alt Imperi i perqué
proven, tal com veurem, l'existéncia
d'un taller o tallers escultórics que
devien proveir la major part de les
necessitats locals.
Hi ha dos grups distints de troballes, segons si procedeixen de punts
diversos de la ciutat o de I'interior de
la torre que guardava la porta sud de

Vell, que fou enderrocada l'any 1857.
Donem, primer. un cop d'ull a les troballes aillades.
Una de les més valuoses és un
fragment de gran escultura de pedra
alabastrina blanca, d'uns 75 cm. d'altura que fou trobada ja fa anys en 1a
fonamentació d'una casa del carrer
de la Forga uns quants metres més
enllá de l'antiga plaqa del Correu
Vell. Representa un personatge abillat amb toga amb la capsa dels pergamins a tocar la cama esquerra, tal
com es representen repetidament els
protagonistes d'una carrera política
digna. Té el n" 1699 de l'inventari del
Museu Arqueológic, on roman actualment.
L'any 1904 hom recuperá a la plaga de 1a Catedral, davant de les escaliFragments escu/fó,cs trobats en el
larc¡ment de la toÜe de la muralla
que detensava el portal metidíonal
de la ciutat, situat a la placeta del
Correu Vell. Van apatéixer I'any
1857 en set endeffocada la torrc ¡
ara es consetven al museu
arqueológic de Girona.
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Un altre dels lragments escu/tdrlcs
trobats l'any 1857. Com els
antet¡orment esmentaas, és de
pedra sorrenca i es troba molt
desgastat Són dos caps unils pel
clatell en una sola peea.

nates, una ara votiva de pedra sorrenca del país, de 106,5 cm. d'altura, de

forma paral.lelograma, amb un sócol
a la part inferior que es conserva al
Museu Arqueológic (n' Inv. 1705).
De la plaga dels Apóstols procedeixen el fragment d'un capitell de
pedra sorrenca molt gastat, el fragment d'un fris amb decoració d'ór.uls
i tambors de columnes de pedra sordipositats en les
renca
-actualment
dependéncies de la Seu-, difícils de
localitzar.
Quan fou enderrocada la torre
romana de la plaga del Correu Vell,
hom localitzá a l'interior un conjunl
important de fragments escultórics i
arquitectónics, eüdentment anteriors a la muralla, que cal datar a la
darreria del s. III dC. Grácies a la
preocupació d'alguns gironins de l'é-

poca hom salvá una part dels objebles. menl re que l'altra part fou esmicolada i desaparegué delinitivament.
Ara estan dipositats al Museu Arqueológic de la ciutat els fragments
conservats, que són els següents: un
cap depedra sorrenca del país d'uns
30 cm. d'altura que representa un

home

i

que té, malgrat el

desgast,

certa qualitat; un plafó de pedra sorrenca, fragmentat, de 64 per 60 cm.,
amb una decoració en relleu d'un
personatge masculí amb una má a la
cara en actitud pensarosa i que podria pertányer a un monument funeemrari desmuntat
-unes motllures
marquen i diüdeixen 1a part esculpida- i en tercer lloc, una mena de
capitell format per dos caps masculins units pel darrera, de pedra sor-

renca i de no gaire qualitat, i un
basament de columna, del mateix
material. de 58 cm. de diámetre. Ben
poca cosa, peró pel material utilitzat,
pedra sorrenca de DomenY o del Puig
d'en Roca, suficient per documefltar
l'existéncia d'un taller o tallers treballant a Gerunda durant I'Alt Imperi.
:i
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Els límits
de Gerunda

ques insuperables, com el mar. El
nucli central és l'urbs, on rauen el
fórum i els temples principals, és a
dir, e1s centres de la vida política, religiosa i cultural. També hi ha a l'urbs
els grans edificis dedicats a l'esbarjo,
que quasi mai no manquen en les
ciutats de I'alt imperi
amfi-

-teatres, etc.i que són fets per als habitants de
l'urbs i per als de l'ager. L'urbs és
l) rconoev que més amunt hem també el centre económic i comerl\definit la ciuitas com la unió de cial, on es consumeix la producció
l'urbs i l'ager, essent ambdues parts del territori i d'on surt l'excedent i on
inseparables. Si fins ara hem fet refe- arriben els productes forans. És on
réncia sobretot a l'urbs. que coinci- viuen els propietaris rurals. que visideix amb el recinte emmurallat, cal ten freqüentment les propietats, els
a¡a esmentar I'ager, per intentar-ne comerciants, els mercaders, els arteuna aproximació.
sans, e1s botiguers i un cert nombre
Cada ciutat té els seus límits con- d'esclaus doméstics en cases de tipus
crets, qire coincideixen amb els d unes

altres ciutats o amb barreres geográfiEn ler els Íonaments d?guesfs
pisos, al Pla de I'Horta, tou
descoberta una ¡nteressant v¡l.la
tomana, una de les moltes que hi
devia haver ptop de la c¡utal.

teatres, circs, termes, biblioteques,

ben dife¡ent, unes grans i luxoses i les
altres petites i modestes.
L'ager, el territori de Gerunda, és
difícil de delinir, tot i que s'ha de fer
en relació amb les altres ciutats de la
zona. En un moment, abans de la
concessió del dret llatí a tota la Peninsula Ibérica per part de Vespasiá,

Un dels masa¡cs recuperats en
I'excavació de la v¡l.la del Pla de
l'Horta, a Sarriá de Dalt.

limits de Gerunda, devie¡
al nord, fixats probablement en el riu Ter o el Fluviá. i
el 79 dC, els

ser Emporiae,

Blandae,probablement, al sud; a l'est,
el límit devia ser e[ mar. i a I'oest. la
serralada P¡e-litoral. A partir de l'época llár ia- degué haver-hi canvis. en
aparéixer Aquae Calidae. Caldes de
Malavella, que reformá pe1 sud l'ager
de Gerunda.
A l'ager hi ha els camps de conreu,
les pastures, els boscos, les mines, les
pedreres, etc.. i I'explotació de tot aixó
es fa a partir de les villae.les cases de
pagés. l'antecedent de les masies. situades sobre els conreus. ben distribuides i comunicades amb l'ará.s directament o amb altres vil.lae o amb
una via ¡rincipal. bastides sovinl en
una petita elevació prop de I'aigua

riu, una deu, és igual-, ben
-un
ar¡ecerades.
Lesvil.lae erer,grans cases de camp
on vivien unes quantes famílies. amb

unes dependéncigs industrials per a
transformar el raim i l'oliva en vi i oli,
respectivament. i cellers i magatzems
on guardar-ho tot fins que es venia a
ciutat. Sovint aquestes ril/ae constituien petites agrupacions quasi autárquiques, amb forns de terrissa, ferreries i tot alld que necessitaven per
viure i per desenvolupar la seva activitat. Aquestes «masies>> eren habitades per homes lliures ciutadans o
incolae, que treballaven per un propietari, o per esclaus a les ordres d'un
llibert. Es impossible saber qué passava aquí, car no hi ha documentació
sobre aquest interessantíssim aspecte.
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Les uil.les
suburbanes
I

ts villae comenqaren a aparéixer
-l-ren aquest territori duranl l'¿poca
baix-republicana, coincidint amb l'aparició de les ciutats de nova planta,
bastides a la manera itálica. En aquesta primera fase, solien ser menudes i
moltes vegades deüen se¡ habitades
pels propietaris que conreaven direc-

tament les seves propietats. A1 llarg
de l'Alt Imperi, aquests edificis agricoles s'anaren fent més grans, més
complexos i molt probablement en 1a
majoria d'ocasions els propietaris deüen viure a l'arás grácies a les rendes
de les seves propietats, dedicats a la
política municipal i gastant part dels
seus ingressos en construccions de
prestigi, festes i donacions. Sovint,
peró, visitaven llurs propietats i tenien
reservada una part de l'edifirci, la vil/a
senyorial, que solia tenir totes les
comoditats per a fer ben planera la
vida: atris, peristils, paviments de mosaic, parets bellament pintades, escultures ornamentals, termes privades,
etc..., tot plegat contrastant amb la
modéstia de la part rural.
En el territori de Gerunda hom hi
ha assenyalatla preséncia d'unes quantes t¡illae, moltes d'elles no gaire ben
conegudes. N'hi ha dues, peró, situades a menys de tres quilómetres del
recinte emmurallat, que constitueixen dos exemplars excepcionals, i si
bé el grau de coneixement que se'n té
no és el que voldríem, serveixen per

il.lustrar perfectament com eren algunes d'aquestes vil/ae. Ens estem
referint a la villa del Pla de l'Horta, a
Sarriá de Dalt, no gaire lluny del pas
del Ter, que está molt ben conservada

i

és d'un clarissim origen baix-republicá, amb unes dependéncies senyorials entorn d'un peristil, amb paviments de mosaic policroms, amb decoracions geométriques i amb algun
element figuratiu que hom ha pogut
datar a final del s. II o a comengament del III dC. El conjunt és enorme,
amb dependéncies annexes dedicades a estables i magatzems. L'altra és
la yilla de Can Pau Birol, a Bell-lloc
del Pla, descobefa el segle passat, i de

la qual sabem, malauradament, molt
menys del que voldríem; tanmateix,
s'hi han fet t¡oballes d'e§tructures
que documenten una important activitat agrícola, com algun aljub, i una
part senyorial excepcional, amb habitacions pavimentades de mosaics
que hom ha datat, estilísticament i no
arqueológicament, dins el segle III dC.
Un d'aquests mosaics és conegudíssim, car pavimentava una habitació d'uns 7 per 3,5 m. figurant extraordináriament bé unes curses de car.ros al circ, amb la indicació del nom
dels aurigues (Calimofus, per exemple) i d'algun dels cavalls, en aquest
cas el situat a l'esquerra, car concen-

Mosaic rcpresentanf e§cenes de
c¡rc. Aquest mosaic, de grcn§
d¡mensions, descobett el segle
passat a Can Pau Bitol, es troba
actualment al Museu Arqueológ¡c
de Barcelona.

trava bona part dels esforqos i haüa
de ser el millor (Patinicus per exemple); aquest mosaic fou signat fins i
tot pel seu autor com a cap o proPietari del taller, Cecilianus (Cecilianus
fca, per fecit). Són també excel.lents
el mosaic amb l'emblema dedicada a
Bellerofont damunt de Pegás, el cavall
alat, occint la Quimera, o el de Teseu i
A¡iadna.

Els
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ritual funerari romá fou doble,
al llarg de la seva história. dominant un o altre segons els moments,
fins que a partir del segle IV dC s'imposá dehnitivament un d'ells. En efec-

te. hom podia inhumar o incinerar
els morts, és a dir, dipositar les despu-

lles a terra directament o dins d'una
caixa o sarcdfag o cremar el cadáver
en una pira funerária. l'ustrinum. i a
continuació recollir les cendres i els
fragments d'ossos, col.locar-ho tot en
una urna o caixa (larnax) i enterrar-la
o instal.lar-la en un columbari o tomba monumental. ,,q'1 principi la inhumació era predominant, peró a partir
de la Baixa República ho fou la inci-

neració, que esdevingué quasi l'únic
rifual, fins que durant el segle II dC
reto¡ná amb forqa el costum d'enterrar les despulles, sovint en sarcófags,
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Un altre fet",,..,"..t3
signihcatiu que cal

conéixer és el de la prohibició absoluta. o quasi. d'enterrar o d'incinerar
els morts a l'interior del p omerium de
la ciutat, l'área sagrada i protegida
pels déus, que sovint coincidia amb el
perimetre emmurallat i que constava
clarament en la Llei romana de les
XII Taules del segle V aC. Aixó determinava que les necrópolis se situessin lora muralla i de manera concreta
<<viure», encara que fos en el

-per
record dels homes, després de la mort-,

al llarg de les vies i preferentment al
costat de les portes d'entrada a les
ciutats.
Pel que la a la Gerunda baix-republicana i alt-imperial, no sabem
gaire res sobre les necrópolis i e1 ri-

Toffe sepulcral molt
malmesa d'opus
caementic¡um
(lorm¡gó) que hom
pot veure a tocar el
mas de Cal Temple,
prop de la carretera
de Santa Coloma de

Farners, un cop
passat el pont de
I'autop¡sta, sort¡nt de
Girona.

r
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tual funerari. només tenim indicis de
l'existéncia d'un cementiri més enllá
de1 portal sud de la ciutat, pel que
alui és el carrer de Carreras Peralta, i
de la necrópolis del nord, amb la descoberta, el 1986, d'una inhumació
molt senzilla de l'época augusta, restes probables de tombes més monumentals (esteles, ares sepulcrals, capae. etc...). entre les quals cald ria asse-

nyalar un dels luit sarcófags de l'absis de Sant Feliu, concretament aquell
que té, esculpit a la part frontal, el
mite del rapte de Proserpina. Es una
magnífica peqa de marbre blanc. indubtablement d'importació, que els
experts, daten, estilísticament, a la
darreria del segle II dC.
A més a més de les necrópolis
situades a tocar les ciutats, molt mal
conegudes a Girona, ara com ara,
n'hi havia d'altres. també al costat
dels camins, que corresponien a les
villae o yici, petites agrupacions de
cases que hi havia arreu del territori.
Algunes d'aquestes, fetes construir
per un propietari rural. podien lenir
una certa monumentalitat, com és el
cas de les tomes sepulcrals de l'ager

Torre sepulcral també de tormigó
conservada a V¡lablare¡x. enm¡g
d'ins conreus ino gaire lluny dé
l'església del poble.

pot
localifza¡ a tocar la masia de Cal

gerundensis d'Aiguaüva, que hom

Temple, al Pla de Girona, seguint des
de la ciutat la carretera de Santa Coloma de Farners, just immediatament després de passar el pont que
travessa l'autopista, en un punt en
qué la carretera es bifurca per anar
cap a Santa Coloma i cap al nucli de
Vilablareix, on n'hi ha una altra de
més espectacular i més sencera
d'un camp de conreu, a I'es-enmig
querra de 1a carretera, anant en direcció a l'església del poble, uns 500 m.
abans d'arribar-hi-, fetes, ambdues,
d'opus caementicilrn (formigó) i que
devien estar bellament ornamentades exteriorment. En aquest cas es
tracla de monuments funeraris que
conservaven una o unes quantes urnes cineráries del propietad i dels
familiars d't¡a villa que no s'ha de
cercar gaire lluny.
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El cementiri
de Sant Feliu
T(Jgust
TN enterrament

de l'época d'Auvan ser trobals l'estiu del
1986 al peu del campanar de Sant
Feliu. En efecte, amb un ajut económic de I'INEM, va ser possible organitzar d'una manera eficaq unes excavacions de salvament a la ciutat.

amb uns resultats molt interessants. i
en alguns aspectes valuosíssims. Va
ser. en molts aspectes. la primera intervenció ambiciosa, ben dotada. amb
una infrastructura important al dat-
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rere, i amb un equip directiu format
per arquedlegs professionals ben preparats, Cristina Bastit, Maria Teresa
Genís, Josep M. Llo¡ens i Alícia Rodríguez, que excavaren al subsól de la
ciutat, inicialment en zones concretes
que poden veure's afectades per construccions, noves pavimentacions que

malmena¡ien les restes arqueológiques o I-arien diiícil en anys vinenls
preveure investigacions en aquells
punts.

L'activitat es va centrar inicialment a sota mateix del campanar de

Les escavaclors efectuades I'any
7986 a/s peus del campanar de
Sant Feliu han permés confítmar

I'existéncia en aquell sectot d'una
necrópol¡s de certa ent¡tat ¡ llarga
durada.

Per sota d'aquestes estructures me-

l'església de Sant Feliu, al costat de
les escales de la faqana de ponent, on
es van localitzar estructures molt ben
conservades que corresponen a cases
medievals amb complicades superposicions de murs, de paviment, utilitzacions d'ámbits que creixen ies

redueixen i un conjunt molt ric i
il.luslratiu d'objectes d'ús diari
-cerámica, principalment-, que ens aproxima des d'una óptica nova ienriquidora al lloc on vivien i a la manera de
üure dels gironins d'époques passades.

dievals. van identillcar algun mur i
una claveguera arrebossada interiormenf d'opus sign,zrm. d'época a nt iga.
romanes peró amb la cronologia difícil de hxar; i més per sota, restes d'estructures no pas fácils d'interpretar,
que en algun cas podrien fer pensar
en velles tombes monumentals romanes. Gairebé damunt mateix de la
roca natural es van trobar tombes
ja que
d'inhumació
-cosa sorprenent
era habitual la cremació-, molt senzilles. amb un conjunl funerari no
gaire espectacular peró suficient per
datar els enterraments un a l'época
d'August «grosso modo», l'altra a l'Alt
Imperi i una darrera, trobada inicialment l'any 1984 en aquell mateix lloc,
en l'época baix-imperial, amb una
tomba de tegulae de secció quadrada.
Aquestes tombes van permetre identilicar finalment la necrópolis nord
de la ciutat, que, pel que es veu, tingué
una llarguíssima utilització.
A continuació les excavacions van
passar. a explorar la zona de I'edifici
de les Aligues, immediatament davant
la muralla romana, un indrel interessant que cal conéixer abans no s'iniciin les obres del que será la seu
central de l'Estudi General de Girona.
En el moment de redactar aquesta
obra. no es coneix encara el resultat
d'aquestes prospeccions, que tant de
bo siguin un punt de partida i no un
punt d'arribada.
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nes excavacions on es posava en evi
déncia I'aparició de nivells d'incendi
i de destrucció, juntament amb la des-

El primer assalt
dels hárbars
A rcu,Ns historiadors de la baixa
-ll,Antiguitat [an releréncia de rr,anera no gaire extensa ni amb gaire
detall a la primera gran invasió germánica. la dels Francs i dels Alamans, els quals, durant el regnat de
Gal.lié, vers el 259/260 dC, aprolrant
la crisi de govern i l'anarquia militar
en qué es trobava immers l'imperi
d'engá de la caiguda de la dinastia
dels Seve¡s, superaren les defenses
del Limes i iniciaren una incursió
destructora a través de les Gál.lies i
Hispania fins arribar a 1a Mauritánia
Tingitana. Sembla que un nou cop de
má tingué lloc vers el 276 dC, essent
emperador Probus, que, com l'anterior, penetrá profundament en les
proüncies Occidentals de I'Imperi
aprofitant un sistema defensiu que es
concentrava a l'exterior, a les fronteres i que tenia l'interior desguamit.
després de quasi tres-cents anys de
pau.

Els historiadors

i

els arqueólegs

del nostre pais, a partir

d'aquestes
breus referéncies i del resultat d'alguRetrat en matbre de I'emperador
Probus conservat al museu del
Capitol¡, a Roma. A la seva época,
ttibus bárbares lravessaren e/ limes
i devastaren les prov¡nc¡es
occldentals. S'ha suposaf gue
pogueren alectat Girona, peró no hi
ha evidénciés clarcs en aquest.

coberta i l'oportuna valoració d'importants tresorets de monedes que
hom podia datar entorn d'aquests
anys, varen comenqar a valorar aquesta primera incursió germánica fins a
tal punt, que segons qui ha arribat a
imaginar que aquest cop de má va ser
I'origen d'importants canvis de manera de viure i de mentalitat. De fet,
en segons quins moments hom pensava que totes les ciutats i totes les
yillae del nostre país van ser objecte
del saqueig sistemátic i de la destrucció per part dels bárbars. A partir
d'aquí s'explicava la fortilicació a
conscidncia d'algunes ciutats
runda i Barcino, entre e1les- i -G¿la reducció del perímetre urbá arreu. Pel
fet de t¡oba¡-se a la via Augusta, controlant el cami de penetració, per les
poderoses fortificacions que hom aixecá a Gentnda immediatament després, i per la preséncia en aquestes
muralles d'elements arquitectónics i

escultórics reutilitzats, era evident que

ciutat havia estat una de les destruides vers el 260 dC.
De fet, no hi ha cap evidéncia de
la destrucció de la ciutat i d'altra
banda ara mateix valorem moltmenys
la incursió bárbara, la qual no deixa
de ser un episodi esporádic no massa
important i que només obsessioná

1a

pel let de ser el primer després d'un
llarguissim temps de pau. Es ceñ que
Gerunda fou fonificada sólidament
uns quants anys desPrés, Peró no
oblidem que les condicions defensives s'adapten a les noves necessitats i

i que la ciutat continua i continuará essent encara duJ
rant molts anys la clau del camí nord/
als temps nous

sud. Només les excavacions en exten-

sió i en zones diversés podran provar
o refutar del tot aquest fet concret, o

palil. la seva imporen relació amb
Recordem,
táncia.
aquest episodi, qne la villa del Pla de
l'Horta, a tocar el pas del Ter i la üa,
no presenta cap nivell de destrucció
en aquests anys concrets, la qual cosa
no deixa de ser significativa. Cal plantejar-se d'una manera menys apocalíptica. doncs, aquesta feta.
en cas d'haver-lo

L'excavació de la vil.la del PIa de
I'Horta ha petmés constatar que no
hi ha cap n¡vell de destrucció n¡ cap
relorma que pugu¡ relerir-se als
anys d€ la rátzia bárbara, en el
tercer quart del segle lll dC. A la
foto; Mercé Ferré ¡ J. Cruzando
arrancant un dels mosaics, dutant
les excavac¡ons.
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Un miler
d'habitants a la
«poruo Gerunda»

Aquí veiem un pav¡ment d'opus
sign¡num com el que tou ttobat a
I'excavació de Casa Pasto.s. A
I'altra plana, una moneda
encunyada pet Gal.l¡é, de m¡tian
segle lll dC, ttobada en el larciment
superior de la torre romana que
detensava el portal septentr¡onal de
la ciutat.

,'-'(

RACrts a la bona conseruació dc
mu ralles haix-imperials. que

\JIes

determinen amb aproximació la superfície de la ciutat. podem acostarnos amb més comoditat a la realitat
de Gerunda. tot i que interiorment
l'urbanisme continua essenl un misteriLes muralles tardanes de la c iu lal.
ben datades a la darreria del segle III
dC grácies a l'excavació Cuina de
Casa Pastors
permetre ex-que vad'una
plorar e1 reompliment
torre de

7§

defensa del portal nord, segellat per

un paviment d'opus signinum, amb
material suhcient, cerámiques africanes de tipus C, manca absoluta del
tipus D, cerámica corintia romana
amb decoració a motlle. ámfores del
segle III i una moneda, la més moderna de totes encunyada per Gal.lié
(253-268 dC). per fixar amb seguretat
e1 moment de ia construcció. que després analitzarem amb cert detalldibuixen una planta no tan triangular
com se sol dir i més pentagonal. amb

runda. (<<La petita Gerunda, rica en
membres de Sants, mostrará la glória
de Félix»), no és fan parva, almenYs
no tant com la majoria de les ciutats
d'Hispania, llevat de les capitals de
provincia o d'algun altre cas corcret.
Quant a la població, és semPre
dificil fer cálculs aproximats, tot i que
pot suposar-se, segons alguns indicis,
que devien viure entre 160/170 h. per
hectárea com a mínim i 3ü) com a
máxim, és a dir, ent¡e 1000 i 2000
habitants intra muros de la ciutat. La
xifra no degué ser semPre estable,
estant més a prop d'una o de l'altra
segons les époques i les circumstáncies, peró no es coneix la distribució
urbana, les árees públiques, la xarxa
viária i els edificis d'esbarjo, si n'hi
La ciutat del Baix ImPeri i de hagué. Pensem peró que una xifra
l'Antiguitat Tardana devia tenir una aproximada als mil habitants és la
superfície entre 6 i 7 hectárees i és més raonable.
Cal imaginar que el fórum contimolt probable que fos també aquesta
la superfície de la ciutat fundacional, nuá en el máteix Iloc i que el carrer de
dimensions que malgrat e1s versos 1a Forqa continuá essent e1 kardo
del poeta Prudenci ei el Peistepha' maximus de la ciutat. A Partir del
non (IV, 29-30): Pana Felicis decus segle lV dC degueren comenqar a ser
exhiberit / at'tubus sanctís locuples Ge' hastits edificis de culle cristiá.

supelior a la Torre Gironella
i la base a la galta de llevant de l'actual carrer de Ballesteries, que molt
nrobablemenl devia coincidir amb el
perímetre murat d'época fundacional, tal com sembla Pels llocs ben
coneguts i que caldrá conllrmar en
alt res indrets. Aquestes fortiflcacions
defensa¡en la ciutat fins ben entrada
l'Edat Mitjana i de fet constituiren el
que en aquella época s'anomená Forga Vella, qlue furrcioná com un recinte
iortifrcat interiot. com una mena d'acrópolis, amb afegits i millores medievals (les torres cilíndriques de Sobreportes, etc.) i que er,cata e1 1462,
duránt 1a Guerra CiüI, fou caPaq de
resistir el setge de les tropes de la
Generalitat.
el v¿rtex

E
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oriental de la ciurar és el
feble de les seves defenses,
en quedar a una altura inferior en
¡elació al pendent de la muntanyeta,
que continua elevant-se en direcció a
llevant. Aquest fet determina que des
del segle XII, com a minim una fortiñcació poderosa, la Torre Gironella,
defensi aquest indret que és tan important per a la seguretat ciutadana.
En enfonsar-se el 1404 inesperadament i sense causa aparent, fou reconstruida tot seguit, el 1412. La Gironella, punt fort de la defensa de
Girona durant els setges de 1808/
1809, fou volada per l'exércit napoleónic el 1814. durant la retirada. Els
avengos bél.lics no aconsellaren la
seva reconslrucció. que ara ja era
poc ehcaq.
Precisament en aquell indret s'hi
situa una torre romana quadrangular
que corespon a la fortilicació baiximperial i que tenia com a principal
tasca 1a defensa d'un punt molt débil.
Aquesta torre romana se situa molt
a prop de la muralla oriental de la
Caserna d'Alemanys i de la porta feta
obrir el 1467 per la reina Joana Enríquez, muller de Joan II; conserva perfectament visibles tres de les quatre
cares de l'edihci, llevant, tramuntana
i ponent, mentre que la de migdia
queda emmascarada per construccions medievals. Cada un dels costats
fa 8 m. de llargária. Es conserven 10 o
més filades de blocs molt ben tallats i
escairats paral.lelograms de pedra
vé11ex

lJpunt

La Torre
Gironella

A la torre Gironella es conserven
restes romares impo ants. Una
d'el/es és aquest arc d'interpretació
dubtosa, porta segons uns i arc
d'un arqüeducte segons eis a/t/es. A
la loto de dalt, neta de bañ¡ssa, la
uns anys, a ba¡x, estat actual.
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Les a/tres restes romanes
de la torre Gionella tenen
molta més ent¡tat. La torre
quadrangular amb
aleg¡tons medievals vista
de
des de I'extetiot
-loto
dins la
dalt- ivista des de
sala
sota. En el
-lotola de
plánol,
situació de la

torre ¡de I'arc.

sorrenca. sovint amb encoixinats molt
gastats. La cara de ponent presenta
una porta tapiada d'antic, possiblement a l'época medieval. Els blocs de
pedra sorrenca s'alcen damunt d'uns
fonaments formats per carreus de
pedra calcária de Girona, el més gros
de 89 cm. de llargária i 45 cm d'altura,
dues filades rectes, unides en sec i
col.locades directament sobre la loca
natural. E1s blocs de sorrencs, més
grans en les filades inferiors que en
les superiors, amiden entre 52154 cm.
d'altura i entorn dels 100/102 cm de
llargária.
Segons Serra-Ráfols, que sondejá
i. tle fet. posá la torre en evidéncia. no
hi ha cap rastre de possibles unions
amb la resta de la lortificació urbana,
per la qual cosa sempre pensá que era
un baluard exempt.
El 1942, aquest mateix autor descobrí el que ell suposava que era una
pona romana encasrada a l'interior
de la torre medieval, no gaire lluny de
l'indret on s'ha dit que hi havia hagut
aparicions miraculoses. Sóri unes filades de carreus de sorrenca i dovelles que dibuixen i marquen I'arc de
la porta. cosa que fa dificil imaginar
que fos transportada sencera d'algun
lloc per incorporar-la a les construccions medievals.
Per aixó i perqué no acabem de
creure'ns l'existéncia d'una petita torre exempta del circuit murari tardá,
som de l'opinió que el baluard romá
de la Gironella ha de continuar essent investigat i que probablement és
més complex del que hom pensa.
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La noua muralla
del s. lll
f

es muralles baix-imperials. que

I--¡hom dala amb seguretat en els
darrers anys del segle III o molt al
principi del IV dC, es tr.oba en un

estat de conservació acceptable i en
algun sector, corresponentl gairebé tot
el costat sud del perímetre, molt bo. A
diferéncia del recinte fundacional.
sense torres de defensa, en l'emmurallament tardá, seguint les disposicions dels enginyers militars de 1'época
-i només cal recordar circuits
murats d'aquesta mateixa época, com
les muralles aurelianes de Roma, les
de Barcíno, les de Caurum (Coia),
etc.-, hom bastia torres de planta
quadrangular i de planta circular a
molt poca distáncia una de l'altra i es

protegien especialment els punJs febles, com pot ser el cas de les portes
de la ciutat.
Quant a técnica constructiva, la
muralla del hnal del segle III dC
s'edificá damunt mateix del ci¡cuit
baix-republicá, aprolitant de vegades. tal com passa a [. inlerior del pati
de l'Ediflci de Les Aligues. l'Estudi
General de la ciutat, entre la torre
quadrangular anomenada en la bibliografia del Telégraf óptic, que se
situa a llevant a una vintena de metres de la fortificació romana de la
Gironella i d'on surt un pany de muralla medieval en direcció al sud. lins
arriba¡ a una altra torre quadrangular, molt reformada, en total una cinquantena de metres, o al pany de la
placeta de Sant Feliu, entre la torre
cilíndrica occidental de Sobreportes i
la Pujada de Sant Fé1ix, unes quantes
hlades üstes de 1es defenses fundacionals. Aquest cop no es féu servir
l'excel.lent pedra del subsó1, la calcária de Girona, sinó una pedra sorrenca, fácil de tallar peró menys resistent que procedia de les pedreres
de Domeny, a l'altre costat del riu

A la plaia de Sant
Doménec es
consetven alguns
dels trams més
espectacularc de
la murclla

baix-impsrial.
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Ter. Els carreus eren preparats amb
cura i tenien sempre forma paral.lelograma. a vegades amb un encoixinar
a la part central no gaire exagerat. i
feien perregla general 100 cm. de llargána i 50 cm. d'alrura. Eren mes grans
e1s de les filades inferiors que els de
les superiors. En algun punt del circuit, precisament entre la torre Ruñna a 1a pafi nord de 1a plaga de Sant
Doménec. continuant cap a l'oest fins
arribar a 1a torre circular de 1a Casa

Al costat de la porta Rufina, entre el
carrer dels Alemanys ¡la plaCa de
Sant Doménec. es conserven

lragments de la muralla antiga i de
la del segle lll, ben v¡sible en les
dues menes de pedra emprada: la
calcár¡a nu mmulít¡ca ¡la sottenca-

Agullana, on hi hagué fins no fa gaire
el col.legi dels Maristes, la conservació exterior és admirahle. amb luir i a
cops més {ilades perlectament conservades.

Per un seguit d'indicis sabem que

tant exteriorment com per la cara
intema, la muralla presentava 1es blocs
de pedra sorrenca i que internament
formava una mena de passadís que
devia anar farcit, segons els llocs, de
pedruscall i terra de runam o de pedruscall i morter. En total. el gruix de
la muralla se situa entre tres i quatre
metres.
A poncnt, e1s murs seguien la galta oriental del carrer de Ballesteries,
aprofitant aI máxim els penya-segats
sobre I'Onyar, i pel nord, més enllá
del col.legi del Cor de Maria, es perden les evidéncies.

de can Boschmonar
-anomenada
la
en
bibliografia- i per tant no hi

Les portes
t

ciutat del Baix Imperi tenia. pel
-l-rque sabcm. tres porles d'accés i
una poterna que comunicava directamenf el kardo maximus (carrer de la
Forga) amb els arenals del riu Onyar,
iust on hi ha actualment una torre
medieval al costat del n'44 del carrer
de Ballesteries. No coneixem gaire
bé, encara, aquesta petita porta
a

:

insistirem, tot esperant 1a possibilitat
de fer-ne un estudi més detallat.
De les tres portes princiPals, dues,
la nord i la sud, sobre la Via Augusta i
a banda i banda del kardo maximus,
existien ja en l'época de la fundació;
l'altra, l'anomenada Porta Ruhna, és
una porta nova i fou descoberta l'any
1930 per Serra-Ráfols quan endegá
l'estudi seriós de les fortificacions de
la ciutat. Donem un cop d'ull a cada
una d'aquestes portes.
Sobreportes o la porta Nord, a
cops anomenada en la bibliogralta
també com a portal de les Gál.lies, és
perfectament visible actualment, almenys ho són els panys de les torres
romanes de defensa del costat de 11evant i de ponent, del convent del Cor
de Maria i de Casa Pastors. Exteriorment. unes poderosissimes torres cilíndriques del segle )(III probablement
emmascaren una mica el conjunt. A
través dels sondeigs de Serra-Ráfols i
de les excavacions de Casa Pastors,
podem proposar una restitució d'aquest portal, que tenia, i conserva,
una amplada de 3,70 m. Constava de
dues torres quadrangulars que sobresortien exteriorment i que ara estan
embolcallades per 1es grans torres
cilíndriques que continuaren, reforqades. la mateixa missió, i per dins,
dues torres més bessones de les anteriors i juxtaposades que acabaven de
reforgar el conjunt.

A la casa n" 21 del carrer de la

Forga es conserva, molt per sota del
nivell del caffet, una antiga poterna
de la muralla romana que donava
sott¡da directament a I'OnyaL

Avui dia és dilíc¡l ler-se una idea de
com era la Potta Rut¡na. El Plánol
er¡s mostra l'estructura ant¡ga abans
de les relotmes que emmascaÍen el
conjunt. Per accedir a la Porta, ara
tapiada, cal¡a Íer un sínuós
recoÍregut, en baioneta, cosa que
lacilitava la seva delensa.

El portal sud havia de ser molt
semblant. Sabem que fou enderrocat
el 1857 i que a dins de la torre cilíndrica medieval hi havia la quadrangular romana amb hlocs calcaris a
l'interior i fragments d'escultures i
elements arquitectónics, i per fora els
carreus paral.lelograms de pedra sorrenca. Corresponia al costat dret de la
porta i es conservava part de l'arc del
portal medieval i restes suficients del
que havia estat la torre de l'esquerra.
El tercer portal, la Porta Rufina,
de nou disseny, sense dubte correspon a unes necessitats urbanes molt
concretes que determinen I'oberh.rra
d'una nova porta. L'estat de conservació és excel.lent, tot i que queda

amagada per una tanca de rajol. Con-

sistia en una torre quadrangular, la
torre Rufina a la part nold de l'actual
plaga de Sant Doménec, que sobresurt lleugerament i amb el pany de
muralla que ve de l'est que penetra
cap a dins obligant tothom que nrlgui entrar i sortir a fer-ho entre la
muralla i la torre quadrangular. Es
tracta d'un accés en baioneta que permet batre l'enemic des de tot arreu i
que per l'estretor de l'accés, 1,50 m.,
no facilita l'ús de máquines de guerra. El brancal, perfectament conservat, evidencia les marques de carros
que accedien a l'interior de la ciutat i
que havien de maniobrar per poderhi passar.
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EIs cristians
p N els primers anys del segle lV dC
-L(301-104 dC) té lloc a Gerunda un
fet del qual tenim informació escrita i
que ens permet conéixer
va-molt
gament, aquesta és la veritatun fet
concret amb un protagonisme també
tangible. En efecte, en aquells anys
tingué lloc la darrera gran persecució
general decretada a Occident contra
els cristians. A Gerunda. tal com recorda gairebé cent anys més tard el
poeta Prudenci et e'l Peristephanon
([V,29-30 «Parva Felicis decua exhi
berit / artubus sanctis locuples Gerunda...»), hi patí el martiri Félix,
entre una munió de cristians. A part
d'aquesta b¡evissima referéncia i de
la constatació del culte a aquest sant,
molt arrelat des d'antic en distints
indrets de les províncies occidentals
de l'Imperi (a Narbo Narbona. per
exemple, on el culte fou molt important), no hi ha cap altra notícia, llevat
de la seva passió, escrita molt probablement en el segle VII dC i que
segueix altres passions anteriors, les
quals copia decididament, i on se'ns
diu que Félix era d'origen africá, pre'cisament originari de la ciutat
de Sci
llum, i amic i company de Cugat,
també nord-africá i mort a Castrum
Octavianum (Sant Cugat del Vallds)
duranl la mateixa persecució. Ara
mateix els experts, mancats de proves
definitives. no es posen d'acord en el
suposat origen africá de Félix, que
reoolza només en el seu nom i en el de
Cugat,en velles tradicions i en les
intenses relacions comercials i cultu-
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Devota imatge de sant Fel¡u, d¡t
l'Alr¡cá, en un gÍavat sobre coure
del segle XVll. Representa la seva
salvac¡ó pels ángels quan lou
llangat al mu des del turó de Sant
Feliu de Guíxols amb una pedra
lligada al coll.

rals entre el Nord d'Africa, preferentment [a zona de Cartago, i la costa de
llevant de la Península Ibérica.
Sigui com sigui, i deixant de banda aquestes discussions erudites, el
que interessa veure és que des del
final, almenys, del segle III dC, hi ha
a Gerunda un nucli cristiá de certa
importáncia, tal com correspon a una
ciutat tan estrat¿gicament situada, no
gaire lluny del mar i sobre una de les
principals vies de comunicació, camins que fará servir el cristianisme
per expandir-se a poc a poc.
D'altra banda, la dura persecució
no només no acábá amb els cristians
sinó que consolidá el moviment i el

féu arrelar, sobretot després de l'Edicte de Toleráncia dictat a Milá el 313
dC. Són representatius d'aixó els sis
sarcófags de tema cristiá
-d'un total
de lrrit que poden veure's encastats a
les parets de l'absis central de l'església de Sant Feliu, que molt probablement procedeixen de l'antiga necrópolis que hi havia en aquell indret i
constitueixen un conjunt únic iextraordinari. Sis sarcófags esculpits en

Sarcófag gótic ta at

en pedrc alabastrina
de Sant Narc¡s obta

del mestre Joan
(Joan de Toumai,
molt probablement)
que es data el 1328.
Es conserva en una
capella de I'esglés¡a
de Sant Félix. La
part ¡nler¡or está
decorada amb la
vida del sant, pattó
de la ciutat que
segons la tradició
hautia mort com
Fél¡x en la
percecució del
304-305.

un dels millors tallers romans dins
del primer quart del segle IV dC i que
ens proven, per una banda, l'existén-

cia a Gerunda d'homes de gran fortuna capagos de fer aquestes importacions d'objectes de luxe i, per l'altra,
la cristianització d'aquestes capes altes de la societat en un moment rclativament antic, quan fins aleshores el
cristianisme havia estat básicament
una religió de gent modesta i d'esclaus.

Els sarcüfags
de Sant Feliu
for

sembla ind icar que els wit sarcófags esculpits que hi ha encastats a l'absis central de l'esg1ósia de

L

Sant Feliu foren trobats durant la
construcció del temple i que proce-

dien d'una necrópolis situada

en
aquest indret. i que les excavacions
arqueológiques semblen confirmar,
al llarg del cami i immediatament,a
fora del portal nord de la ciutat. Es
molt probable, també, que l'actual
església en substituís una d'anterior.
paleocristiana o visigoda, un martySota aquesles rafl/es, e/s dos
sarcdrags més antics encastats al
mur del presbiteri de Sant Feliu iels
ún¡cs que no són de temática
cr¡st¡ana. En aquesta plana, el que
rcpresenta el rapte de Proserpina,
del segle ll, ia I'altra, una escena
de cacera de lleons, dels pr¡merc
anys del segle lV dC.
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rium. algat damunt de l'indret on Félix patí el martiri o damunt de la seva
tomba. Aquesta qüestió. plantejada
des de sempre, només trobará una
solució definitiva quan es pugui investigar el subsól del temple.
Dels ruit sarcófags, un d'ells amb
la representació del rapte de Proserpina per part de Plutó, s'ha de datar al
final del segle II dC; en canvi, els
altres set se situen tots ells dins del
primer terq del segie IV, cinc d'ells
concretament entorn del 310 dC i els
altres dos. plena menl co n sl a ntin ian s.
entre el 315 i el 335 dC- Es tracta d'un
conjunt molt uniforme, pel fet de ser
tots set obra de tallers romans. entre
els quals s'identihca l'anomenat «Taller del Dogmátic», que trebaliá en 1a
decoració escultórica de l'arc de Constantí. a Roma; són, per tant, obres
importades i de preu, sis d'ells amb
tema cristiá i el seté, que es data entre
els més antics. amb una representació seguida d'una cacera de lleons. És
un tlcls grup: millors i mér inleressants dels localitzats fins ara a l4
Península Ibérica, peces extraordináries.no gaire ben conegudes dels gironlns.
Dos dels sarcófags de tema cristiá
i de cronologia alta presenten una

Un deis sls sarcdlags de tema
cristiá que acompanyen els dos.
pagans a I'abs¡s de Sant Felíu. Es
del primer quart del segle lV.

decoració estrigilada que ocupa part
del frontal ornamental; un d'el1s té la
petita ligura de I'orant, al bell mig
entre els estrigils" i a cada un dels costats, el bon pastor amb i sense barba,
duent un xai a l'espatlla; 1'altre está
dividit en cinc zones, la central amb
l'orant, enmig de dues figures masculines, dues bandes estrigilades a bada
i banda i als altres costats. e1 guariment de1 cec de naixenga i Pere conduit per dos soldats. Els altres dos
sarcófags de cronologia alta presenten diverses escenes, figurades I'un
(Pere fent sortir aigua de la roca; guariment del paralitic per part de Crist;
m irac le dels pa ns idels peixos: gu a ri-

ment del cec; I'orant; Probablement

escena de laressurrecció; negació de

Pere; Crist sohre el llcó ila serP i
sacrihci d'Isaac) i l'altre, extraordi
nari, desenvolupat de dreta a esquerra, amb 1a história de l'Antic Testament relerent a la casta Susana i
els vells.
E1s dos més moderns Presenten
básicament escenes del Nou Testament i dels fets dels Apóstols. En un,

hi veiem el miracle de l'aigua brollant
de la roca; Pere conduit per dos soldats; guariment del paralitic; negació
de Pere; miracle de les noces de Caná; guariment del cec; miracle dels
pans i dels peixos i ressurrecció de
Llátzer: en l'altre, Pere entre dos soldats; guariment del paralític; miracle
de Caná: multiplicació dels Pans i
dels peixos; guariment del cec; negació de Pere i miracle de la font.
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f r primera releréncia segura quc
I-,hns ara tclim dc l'cxisténcia d'u-

Seu episcopal
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na seu episcopal a Gi¡ona data dels
anys 404-405 dC i correspon a una
brcu indicació quc cn la en una epistola el Papa Innocenci I (401-417 dC)
en esmentar unes irregularitats que
tcnicn mós importáncia quc altres
problemes plantejats per 1'església
hispana.
Així concixem l'existéncia del bisbe tIc Girona Minicius. cl qual. tal
com feia el bisbe Ray'als. consagrava
bisbes en llocs amagats i sense l'autorització del metropolitá. Aquesta breu
indicació ens permet saber amb seguretat que des del principi dcl scgle V. i
rnolt probablement de'.1e la darreria
del segle IV. Gcrurda és seu episcopal.
Dos sarc¿/ags més dels del segle lV
amb tema cr¡st¡á que h¡ ha

encastals al mur que rode¡a I'altat
majot de |'esglés¡a gircn¡na de Sant
Fel¡u. ¡ detall d'un d'ells.
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E/s sarc¿lags de Sant Fel¡u són
unes de /es peces més valuoses del

nostre patr¡mon¡ i, malgrat aixó, poc
conegudes dels gironins.

L'epístola d'Innocenii
,,Dcspre'

ho de rructar Iolcr delt
la Tarraconense que

s

bisbes de

i¿luulment , hon qucix,tr quc l\4inici
hague' ortlcnat un hi.'he a Itsglc'i¿
cle Girona en Lonlicion) setnblant: i
s'ha de donar senténcia d'acorul
amb els cdnons de Nicea sobre ¡al
u.rur¡atio. Quc e: Ji:tutei.ri a lors
:ohre cls hirb¿s que lLtren onlenats
il.legalmmt per Rufí i Minici de
manera que, ja que han estat
promoguts malomenL entenguin
que tto poden consenar per més
temps la dignital que ran ossolír

amb un inki vícilt».
Text lldtí:
«

l)eh

int

Tarrac¡¡nensiunt

epistoporum est cousa tactanda,
c¡ui pari motlo Miniciutn in
Gerunden si ecc lesia ep isc opu m

ordinassi conquesti su t: et ju-rta
Nicoenos canones Jbrenda est de tuli
usurpar¡one senfenti.t. Illorum etiam
episcoporum, qui a RuJino vel
Minicio contro regulas ordínat sunt,
habeatur plena discussio: ut tluia
perperam Jhtti sunt. ¡ntelligenr ¡d,
quod litioso inítio odepti sunt. se
díutius obtinere non posse».

que te nim ja molt bcn documentada
d'cngá de l'época clel domini visigotic.
La creació del bisbat de Gerunda
compofiá sens dubte importants rcformes en l'estructura urbana. car és
imaginablc suposar que s'edificá una
basílica digna iquc s'aclaptá o es
construíde hell nou un palau episcopal, scü del bisbe. primcra ltgura religiosa dc la diócesi. peró també, i sobretot, a partir del domini de Teodosi
(379-395 dC). e1 qual prohibi. sota
amenaqa dc durissimes penes, l'entrada als temples pagans. adorar lcs
está

Iu

cs Llels deu s i ce le b ra r sacri fic is.

A partir d'aqucst moment. la religió
cristiana scrá la religió oficial i cl
bísbc. a més a més dc lcs tasques pastorals própies clel cárrec, tindrá responsabilitats civils, no gaire definides
¡otser al prirrcipi. peró de gran importáncia i de gran significat. que
hauran dc pcrmetre superar la dura
crisi del segle V i la pcrdua de poder
re al de la ligura cle I'emperador d'Occident. Dc let. será l'Església. a través
cle les didccsis i concretament en la
tigura dels bi.hes. que donara imatgc
de continuítat. El regne visigot que
substituirá a H¡spania l'Imperi Romá
ci'Occident recolzará en aqucsta estrlrctura. que intcgrará hábi1ment.
Sempre s'ha suposat que la primera catcdral i el paiau episcopal
Jcls primers hisbes eslrren situats a
la platalorma intcrmédia de 1a ciutat.
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'agost de I 890. en fer-se

u nes rases

l-.davant de la fagana de I'església

El cementiri
del Mercadal
A la plaea de Sanfa Susarna es
ttobar I'any 1890 un cementii

ya

baix-imper¡al. Aquesta plaAa ha de
quedar integrada d¡ntre de poc en
la nova plaga de la Const¡tuc¡ó.
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parroquial de Santa'susanna dei-Me¡cadal
-barriada molt antiga de la
ciutat que es localitza a la riba esquerra del riu Onyar, en línia recta no pas
gaire lluny de la porta sud del recinte
romá-. hom descobrí unes tombes
d'inhumació baix-imperials. Grácies
a la intervenció decidida del savi historiador gironí Botet i Sisó, el sondeig
s'eixamplá i fou possible documentar
amb precisió aquesta necrópolis tardana, la qual fou objecte d'un publicació immediata per part del seu excavador ala Ret,ista de Gerona.
Aquesta interessant necrópolis se
situava molt per sota del cementiri
parroq\ial més modern que havia
estat fent-se servir llns leia poc ise
situava immediatament per damunt
de la roca natural. En total. hom hi
assenyalá l'existéncia de quatre tipus
diferents de tombes, que de fet constitueixen tres grups ben delimitats i caracteristics que definirem tot seguit.
Indiquem que els sarcófags monumentals de pedra sorrenca foren dipositats al Museu Arqueológic, on es
poden veure actualment.
El primer grup de tombes estava
constituit, precisament, per uns quants
sarcófags de secció rectangular bastits en pedra soffenca del país, amb
tapadores a dos vessants amb acroteris senzillíssims. El segon grup era
format per tombes individuals d'obra.
en forma de caixa o taüt, de rajols i
morter i tegulae planes cobrint per
damunt. El tercer grup estava format
per tombes de tegulae (teu.les planes);
n'hi havia de secció quadrada o rectangular i n'hi havia de secció triangular, amb imbrices o felules corbades
pel damunt unint i mantenint sólida
l'estructura.

De fet estem davant d'una necrópolis que molt probablement tingué
una llarga utilització. En efecte, les
fombes detegulae, de secció quadrada
o bé triangula¡ tenen una llarga tradició, que comenqa intensament el
segle IV dC, mentre que els sarcófags
de pedra soffenca són cronológicament menys precisos, peró poden situar-se, a casa nostra, pels paral.lels
de Caldes de Malavella, Empúries,
Roses, Narbona, etc. entre els segles V
i VII, i també cal proposar aquesta
cronologia per les tombes de caixa
d'obra cobertes amb tegulae.

cadal i l'eixample de la ciutat, un
nucli habitat -tna víl.la,trt vicus?de certa entitat, capaq de donar lloc a
una ámplia necrópolis -en total, hi
ha documentades una vintena de tombes i l'área ocupada arribava hns a

l'antiga fábrica de paper La Gmtn'
dense, segons descobertes més antigues- que no pot trobar-se massa
lluny i que resulta una prova preciosa
de la intensitat de l'ocupació del Pla
de Girona, a partir del segle IV dC.

E1 que més ens interessa assenyalar és que a la Baúa Antiguitat hi ha a
la ribera esquerra de l'Onyar, on s'alqaran temps a venir el barri del Mer-

Un dels sarcdfags trobats a/ subsd/
de la plaQa de Santa Susanra del
Mercadal íexposal ara al claustre
de Sant Pere de Galligants.

qual, a partir de l'época flávia, s'hagué de reconvertir, d'adaptar a les

El segle !U
f e Baixa Antiguitat

és en molts
.l-raspectes per aGerunda una conlinuació de les etapes anteriors, especialment del segle III dC. una continuació i una consolidació. Unes quantes lápides. alguns mil.liaris o millor
di! les inscripcions d'alguns d'aquests
senyals, se situen en aquest segle IV,
que rep pel camí del mar i per la Via
Augusta productes de tota mena. especialment vi. oli. salaons de pcix i
cerámiques fines, de tot arreu, peró
amb una incidéncia notable dels productes nord-africans del territori de
Cartago i encontorns.
La ciutat, probablementja des del
segle anterior, peró decididament a
partir d'aquesta centúria, ha aconseguit ser tan o potser més important
que la veina cilutaf d'Emporiae, la

noves necessitats per sobreviure amb
dignitat. El fet que hi hagué una cerla

riquesa urbana, que cal suposar que
continuava basant-se sobretot en l'explotació agrária del territori. i que
l'anomenada crisi del segle III i el cop
de má dels bárbars de vers el 260 dC
no alcctá profundament la ciutat el
tenim clarament provat en la construcció d'unes sólides muralles que
sembla que s'adaptaren i aprofitaren,
en part, I'emmurallament fundacional, peró que sobretot comportaren
obres noves i en profunditat que la
leren adequada a les noves necessitats. L'excel.lent resultat d'aquestes
fortificacions explica la seva llarguíssima utilització.
També confirmen aquesta sensació d'empenta i de cefta riquesa el
conjunt de set sarcófags de tallers
romans que hom dala dins el primer
terg del segle IV dC i que a més de
provar una cristianització de les capes més altes de la societat ens parlen
d'unes famílies suficientment pode-
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En aquesta plana ien la
anteriot. els a/tres dos

sarcolags de tema cr¡stiá
encas¿ats al mu de I'abs¡s
de I'església de Sant Fel¡u.
Les lotogruÍies deis a/tres
les publiquem a les planes
B0 a 83.

roses que vitser a Gerundo o er el
rerapais immediat, capaces d'imporo no, aixó
tar de Roma
gaire- uns productes
no importa-directament
anístics espléndids i d'un cosl considerable. Les villoe que coneixem
de l'Horta. a Sarriá de Dalt. i
-Pla
Can Pau Birol. a Bell-Lloc del Pla-,
continuaran funcionant sense alts ni
baixos, potser amb reformes de certa
importáncia segons on, almenys fins
a la darreria del segle V o més enllá.
En general, tot sembla indicar un
període de consolidació i de certa
puixanqa, almenys dels grups més
afavorits de la societat.
Gerunda esdevindrá. a la Baixa

Antiguitat, una ciutat important, la
més important al nord de Barcino,
grácies a les condicions que la feren
néixer a la Baixa República, i aquest
paper el continuará jugant al llarg del
domini visigótic, en bona part grácies
a les poderoses fortificacions bastides
molt a final del segle III dC.
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Ataüli el successor del mític Alaric,
saquejador de Roma, penetrá a 1a

La

fi

de

l'lmperi Romá
f

e gran invasió germánica de l'any
L--r 40o. que a la llarga havia de serel

primer episodi de la desaparició de
1'Imperi d'Occident, no afectá de mo-

ment la Península Ibérica, ni més
tard, quan, al 409, sueus, vándals i
alans penetraren

a Hispania pels passos occidentals del Pirineul tota la
part oriental <ie la Península quedá
protegida de 1'escomesa.
De fet, Catalunya i Girona no
patiren la preséncia dels bárbars fins
uns 4nys més tard, I'any 413, quan

Tarraconense iinstal.lá la seva capifal a Barcino.Poc durá aquest episodi,
ja que aquell mateix any fou assassinat i substituit després d'una dura
lluita pel poder per Wália, el qual,
pressionat pel general romá Constanci, que no permeté l'entrada de
cap producte pels ports catalans. i a
causa de problemes greus de proveiment que patia el seu poble, iniciá
una rápida penetració cap al Sud
amb 1a intenció de poder passar a
l'Africa, aleshores el graner de l'imperi. El que aconseguí uns anys més
tard el poble vándal no ho aconseguiien aleshores els visigots, els quals
Iinalment pactaren amb Roma i en ei
seu nom lluitaren contra els altres
pobles bárbars instal.lats a l'Occident
de la Península Ibérica, sueus, vándals i alans, fins que eI418, perunped¿rs o pacte amb l'emperador Honori,

L'actual catedral

s'alia, s'ha dit
sempre, damunt la
més antiga Seu
ct¡stiana de G¡rona.
Manquen proves
arqueológiques,
peró, que ho
demostrin sense
dubtes.

x
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E/s artlstes rcmántícs han donat una

¡matge molt espec¡al del que va ser
la ti de l'lmperi Romá ide la invas¡ó
dels pobles del nord.

s'establiren a lAquitánia, al sud de

les Gál.lies, com a poble aliat de Roma, amb capital a Tolosa. Tota la Pal1

oriental d?lspanla romangué de bell
nou sota l'administració directa de
I'imperi d'Occident ien pau duranl
un llarg periode. a part d'algunes
revolles camperoles que afectaren principalment les zones més occidentals
del que és alui dia Catalunya.
I així fou ltns que el 472, quatre
anys abans de la deposició del darrer
dels emperadors d'Occident, Rómul

August, per Odoacre, Euric, rei dels
visigots. que tenien llur capital a Tolosa, iniciá la conquesta d'Hisponia.
les províncies O¡ientals de la qual
havien ¡estat fidels a Roma fins al
dalrer moment. Un fort exércit penetrá per la Via Augusta Per sotmetre
aquests territoris, peró topá amb una
dura resisténcia de la noblesa hispano-romana, que es concentrá a Tarragona. Malgrat tot, aquestes terres
passaren a formar pan del regne visigótic. que en alguns aspecles fou una
continuació de l'ImPeri Romá.
És curiós constatar que la faixa
costanera de Catalunya, de la Serralada Pre-litoral al mar. lou el primer
territori, llevat de les illes italianes,
que Roma controlá i que fou també el
darrer territori que perdé l'imperi. de
fet coincidint amb la seva dissolució.
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llarg d'aquests capítols.

hem

fLinlenlal dibuixar la história de

Una histüria
inacabada
L'inteñs pel passat de la ciutat i pet
conéixet amb detall la seva histó a
exjgeix obtenir més infotmac¡ó. Aixó
només será possible amb una tasca
continuada i amb un pro¡ecte
d'excavac¡ons ben muntat. A la
totogral¡a, el portal de Sobreportes,
eminentment romá-

Girona des dels seus orígens, durant
el primer terq del segle I aC, fins a la fi
de l'Imperi Romá d'Occident, un període de temps de quasi sis-cents anys,
i cal dir-ho, i és ben esbalaidor, que
no és gaire res més e1 que sabem, deixant de banda algunes qüestions de
detall i les ampliacions de les descripcions de les troballes concretes fetes a
Girona, i poca cosa més.
Ja hem anat veient que els documents escrits i epigráhcs són molt
pocs i en general gens expressius, que
no permelen. al conlrari d'allres ciutats, cercar nous camins i ampliar els
horitzons a la recerca. Pel que fa a
Girona, en les etapes més antigues de
la seva história només hi ha un camí
possible. el qual, malgrat totes les
dificultats i totes les limitacions que
són importants i que cal no oblidar
ma| és l'únic que ens ha de permetre
eixamplar els nostres coneixements,
veure l'evolució urbana de la ciutat.
efectuar noves descobertes significatives i localitzar, probablement, noves rnscrlpcrons.
En efecte, cal excavar el subsól de
la ciutat, de la superfície emmurallada idel territori, de manera seriosa

i

no com fins ara, que s'ha anat

a

remolc de les circumstáncies. Cal cons-

cienciar les institucions municipals,
peró sobretot els ciutadans, que el
patrimoni arqueológic és un patrimoni históric únic i un patrimoni de
tots que hem de salvaguardar, respec-

tar i estimar, un patrimoni molt delicat que conté els únics documents
que poden fer-nos aprofundir en la
história més remota d'aquesta ciutat.
Si e1s ciutadans i la municipalitat
entenen qué signifrca el subsól de la
ciutat, l'enorme importáncia que té,
será fácil endegar amb l'ajut de tot-

';§§-t

hom un pla especial de protecció del
subsól arqueológic de Girona ipreparar idesenvolupar a llarg termini
un programa de recerca que fará possible aprofundir i ampliar considera-

blement el que ara mateix sabem
d'aquests primers seglcs d'história.
La torre rodona del carrer de
l'Escola P¡a és un dels //ocs rnés
mteressanls ¡ dels que més
¡nlormac¡ó podrcn apottar al
coneixem€nt del passat de Gitona
quan es pugui excavar el solar de
l ant¡c col.legi dels Mat¡stes abans
d'arran¡ar-lo ¡ posar-lo a dispos¡ció
dÉ la ciutat.

Seria un senyal excel.lent que d'aquí a molt poc temps fos necessária
una nova edició d'aquesta obra Per

posar ai dia, refer o precisar moltes de
les coses que aquí hem escrit. donant-

les com a hipótesis molt Probables
peró no segures. Voldria dir que anem
pel bon cami, que ens hem adonat de
la importáncia d'aquest patrimoni i
quc hi ha un pla de treball amhiciós
que va en aquesta direcció inlenlanl
completar aquesta história inacabada.
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Vocabulari
A con¡inuació donarem un seguit de definicions de mots o expressions
utilitzats en el text i que no han estat motiu de comentai concret
anteriorment.

Capsa: Caixa cilíndrica amb tapa que semia per guardar els volumina
Qlibres) perfectamenÍ enrotllafs. De manera convencional se'n representa
una ols peus tle les estt)tues de personotges ¡ogats.

Ciclopi o cicldpia: Vulgarmmt obra de cíclops

o gegants. Es

fa senir

per descriure paruments, notmalmmt defensius, a base de'blócs
enoünes, inegulars i poligonals.
Comitia centuriata¡ Assemblea romana del poble dívidit en centúries.
Es una de les assemblees (comitia) més impoñants i havia de reunir-se
fora del pomeritm (drea sagrada) de la ciutat. Conyocada i presidida
per un magistrat superior, tenia compet¿ncies polítiques
(elecció de magistrats superíors), legislatives (aprotar o no les lleis
presentades pels cónsols), militars (declaració de guera ¡ Íroctats de
pau), judicials. Cada ciutadd yotava a I'interior de cada centúria,
decantant la majoria el vot d'aquesta.
Cursus honorum: La carera política comporfaya un seguit de cdrrecs
de menys a més importants que s'hafien de seguir per árribar a dalt de
tot. A Gerunda, calia ser primerammt edil, despréi dttovir i

finalment, flamea
Emporion: Ciutat grega situada al sud,del golf de

Ro,ses.

fundada pels

foceus, jonís de la costa occidmtal d,,lsia Ménor, yers el'600 aC. pidel
aliada, serd la pofta d'entada de Roma a la Península lbérica.
Emporiae: Municipi de dret romd format per la probable colónia llatina
fundada durant la Baka República í laiiutat grega durant la segona
m.eitat rlel segle I aC. El nom, en plural, assenyalá aquesta pluralitat
d'orígens.

Estrat (nivell): Capa

de. terra de poténcia variable que presenta und
mateixa,textura, composició i color. Fotmat de manera unifutme, el
material arqueológic del seu interior serit, bd.sicament, sincrdnic.
Hispania: Nom que per als romans designa la península lbérica, dels
Pirineus a les Columnes d'Hércules i del Mare Intemum (Mediterraní)

ol Oceaunus Atlan t icus.
Incolae: Habitants d'una ciutat peró que no gaudeixen de la

ciutadania plena. Normalment descéndents d'indígenes en camí
d'integració.

t§.
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Kardo: E¡¡ nord/sud, perpendicular a I'eix est/oest o decumanus.
Hom designa així els eLxos pincipals de les centuriacíons d'un territoi
(parcel.lacions) i els eixos viaris de les ciutats. Aquests eixos eren traQats
amb un senzill instrument anomenat Grom4 que en eixir el sol
marcat)a la línia est/oest i a pctir d'aquesta la perpendicular nord/sud.
Martyrium: Església on hi ha la sepultura d'un mdnir, sovint
alqada a l'indret on fou executal
Oppidum: Aquesta paraula designa en la liferatura llatina una ciutat
fotificada i sorint enturonada. Per extensió, pot arribar a designar tot
tipus de ciutat. Akí s'anomenen sempre les ciutats ib¿riques.
Optimates: En sentit li¡eral, els millors. A la Baixa República servia per
designar I'aristocrdcia senatorial patiddria de la tradició.
Constitueixen un grup tancdt enemic dels Populares.
Opus caementicitm: Obra feta de pedruscall menuL calc i
aigua, bdsicament, a I'interior d'un encofratge de fusta. El resultat és
un parament molt sólid i de preu rcduit que peflnet per altra banda tot
tipus d'obres i solucions. Sovint es recobria amb una arremolinada, per
embellir-ne l'acabat.
Opus signinumz Recobriment de parets o pavimenL mob sólid i
impermeoble. Format per morter de calE, aigua i cerdmica trinxada
que li dóna el característic color ataronial o vermellós. Abans que la
pasterada s'adormi, hom hi pot col.locar tessel.les de marbre o de
qualsevol altra pedra Jent un dibuix, formant un paviment de mosaic
senzill.

Populares: Nom que

clurant la Baixa República. tots
aquells que, recolzant-se en el poble, lluitaren durament contra els
Optimotes pel contol del poder.
PraésidiumJ Posició militar de defensa i de contró|. Allí on hi
hagué la ciutat baix-republicana d'Empúries, existí abans, i en part
serii la causa de I'origen de la ciutat, uz praesidium prtificat, de
defensa del pon i protecció del territori, duranl bona part del segle II
clesigna.

aC.

Praetor/pretor: llna de les pincipals magistatures

romanes. Elegida
pels comitia centuriata, per un ány, posieién |tmperi:um i per tant la
possibilitat de comandar tropes. Eren els goternadors de les
províncies.

Untikesken: Paraula ibéica en genitiu locatiu que signiJica «dels
Indigaes». l¡t
La Írobem
trobem damunt de les monedes de bronze encunyades
Indigetes».
moli probablement a Empúies, durant la Baixa República. Els
oue habitava el nord-est
tribu ihéríca
ibéríca que
erei la trihu
Indi§aes, o indicetes, eren

d¿
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A continuació donarem una llista bibliográf¡ca breu dels treballs més ¡nteressants
i més nous publicats sobre aquest tema o

sobre aspectes concrets (sarcórags paleocrist¡ans, vil/a de Sarriá, etc...).

BALIL, 4., Mosaicos romanos de H¡span¡a
Citerior. l. Conventus Tarraconensis. Fasc.
1. Aget Emporitanus ef Ge¡¿,ndansis. Studia Archaeologica, '12, Santiago de Compostela, '1971.

G¡rona,88, 1979, pp. 181-191.
Noves aportac¡ons a I'estudi dels orlgens
de Gerunda aAnnals de l'lnst¡tut d'Estud¡s

Gircnins, XXV-I, 1979-1980, pp. 107-118.

CASAS, J., Les bornes mil.liáries de Palau

Excavacions i sonde¡gs a Girona: el sector
de la Seu, a Revista de G,7ona, 91, '1980,
pp. 83-91.
Excavacions arqueológiques a Girona: la
Caserna d'Alemanys, a Cypse/a, lll (G¡rona), 1980, pp. 179-192.
Algunes notes entom de la vil.la de Pla de
I'Horta a Sar á de Dalt (G¡rona), a Annals
de I' I nstitut d' Eslu d¡s Gi roni n s, XXV l, 1982-

XXVI, 1982-1983, pp.'131-141.

Gerunda. Dels origens a la l¡delMón Ant¡c,
a Fonaments (en premsa).

BOBlNl, G., I sarcotagi paleocristiani della
Spagna. Ciutat del Vaticá, '1954.
BOTET i SISÓ, J., SepultuÍas antiguas rec¡en descubiertas en el Mercadalde Gero-

na, a Revista de Gerona, XlV, 1890, pp.
266-269 ¡ 289-295.

Sacosta I de Saff¡á de Ter (Ghona), a
Annals de L'lnstitut d'Estudis G¡ron¡ns,

1983, pp. 111-130.

MARQUES CASANOVAS, J., EI PASEO Arqueológico de Gerona, a Anales del lnstituto de Estudios Ge/undenses, XVl, 1963,

NOLLA, J. M" i CAS AS, J., Carta arqueotóg¡ca de lescomarques de Girona. El pobla-

Descubr¡m¡entos en la plaza de los Apóstoles de la Seo de Gerona, a Rev¡sta de
Gerona, 45, 1968, pp. 29-34.

NOLLA, J. M" i NIETO, F.J., Acerca de la
cronolog¡a de la mutalla tardía de Gerunda: la Tefia Sigillata Clara de "Casa Pastots", a Favent¡a,1/ 2 (Bellaterra), 1979, pp.
269-272.

pp. 123-183.

MAROUES CASANOVAS, J. ¡ MAROUES
PLANAGUMA, J., A puntes h¡stóricos sobrc

el palac¡o episcopal de Gerona, a Anales
del lnst¡tuto de Estudlos Gerundenses, XlV,
'1960, pp. 263-306.
MARTfN, M" A., Nol,cies sobre un€s troballes romanes a l'lnstitut Vell de Girona, a
Rev¡sta de G¡rona, 81, 1977, pp. 335-338.

NOLLA, J. M., La c¡udad romana de Ge-

runda. Tesi doctoral inédita, Univers¡tat
'1977.

Autdnoma de Barcelona,
Seffa-Rátols i el coneixement cientític de
I'ant¡ga Gerunda, a Revista de Girona, 84,
1978, pp. 257-263.

E xcavacio n s

a

rq ueo I óg ¡q ues a

G ¡ r on a :

so n -

datges itroballes a la plaQa de Sant Doméa Rev¡sta de Gircna, 85, '1978, pp.

nec

367-373.
Excavacions isonde¡gs a Gircna: les obres
d€, Passe,g Arqueoldg¡c (l), a Revista de
Gitona,87, 1979, pp. 101-108.
Excavacions isonde¡gs a Girona: Les obres
del Passe¡g Arqueológic (ll), a Rev¡sta de
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ment d'época romana al nord-est de Catalunya. Gircna, 1984.

OLIVA,

l\,4., Resfos romanos del Museo.
Sección Lap¡dar¡a (lnstalaciones de 1948),
a Memor¡as de los Museos Arqueológ¡cos
Provinciales, 1946-1949, lX-X (Madrid),
'1950, pp. 74-88.
Rec¡ntos tortit¡cados de tipo .c¡clópeo. en
t¡erras gerundenses, a Arquitectura mega-

fitica y ciclópea catalano-balear, Barce-

lona, C.S.l.C., 1965, pp.89-109.
Tesela Arqueológica. Descubr¡m¡ento de
una villa romana con mosa¡cos en Sarriá
de Dalt-Gerona, a Revista de Gerona,52,
'1970, pp.67-71.

PALOL, P. de, Arqueología cr¡st¡ana de la

España romana (siglos lV-Vl). Madrid/

Valladol¡d, C.S.l.C., 1967.
SERRA-RAFOLS, J. de C., ¿es mural/e§
ibériques ¡ rcmanes de Gircna, a Anuari de
I'lnstitut d'Estudis Catalans, 1927-1931,
(Barcelona), pp. 69-84.
El recinto antiguo de C€rcna, a Archivo

E spañol

de

A rq

ueolog¡ a, 47, 1942, pp.
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Excavac¡ones en Gerona, a Memorias de

/os Museos Atqueol6g¡cos Provinciales,
1941, lll (Madr¡d), 1942, pp. 42.

_Excavaciones en las murallas fomanas de

Gercna, a Memorias de los Museos Arqueológ¡cos Provinciales, 1942, lV (Ma-

dr¡d), 1943, pp. 87-88.
SOTOMAYOR, M., Dafos á,stóricos sobre
/os sa¡córagos romano-cr¡st¡anos de España. Granada,'1973.
SarcóÍagos rcmano-ct¡stianos de España.
Estu d io iconog ál¡co. cranada, 1 975.

Són de Carles M¡tjá les fotograf¡es de
les planes 6, 7, 9, 22, 23, 33, 42, 43, 45,
46, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66,
67, 72 (sota), 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80,

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90 i91
(dreta).

La fotografia de la plana 54 ens ha
estat amablement ced¡da per l'lnstitut
Arqueológic Alemany, i les de la por-

tada ¡ les planes 60 i 61 pel Museu
Arqueológ¡c de Barcelona. La de la
plana 34. pel Centre d'lnvest¡gac¡ons
Arqueológiques de la Diputac¡ó de
G¡rona.
Són de Josep Mar¡a Nolla les fotos
de les planes 12, 18, 26, 27, 30, 32, 35,

47 (sota), 71, 72 (dalll ¡ 91(esquerra).
També han estat realitzats per J.M.
Nolla els plánols de les planes 4 i 17. El
plánol de la plana 73 ha estat realitzat
per Enric Marqués.
Són de M¡quel Ol¡va i Prat les fotos
de les planes 59 ¡ 69.
Les altres fotograf¡es del ll¡bre pertanyen a l'arxiu particular de l'autor.

Quaderns d'história de Glrona és una

col.lecció de llibres que posen a l'abast d'un públic ampli, de manera
ordenada i rigorosa. tota la ¡nformació
existent sobre el passat de la c¡utat.
Els millors especialistes de cada període hi ofereixen el resultat de noves
invest¡gacions ¡obren nous camins a
la ¡nterpretac¡ó sobre els orígens de
l'área urbana de G¡rona. La col.lecció
aplega una valuosa informac¡ó gráfica, en bona part poc coneguda. Se'n
publ¡quen tres títols a l'any.
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