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PARVA GERUNDA. LA GIRONA ROMANA

Gerunda esdevingué ciutat de tipus romà amb la concessió, per part d'August, del 
dret llatí (ius Latii) els anys 15-14 aC. La integració plena l'assolí probablement en la 
darreria del segle I, en època flàvia.

La seva situació a redós del Camí d'Hèracles, absolutament controlat pel nucli urbà 
fortificat, representava un valor afegit per a un territori equilibrat i ric, ben 
comunicat i obert al mar. Aquestes circumstàncies ajudarien a explicar la seva 
consolidació i el paper emergent que va exercir al llarg de l'Alt Imperi per créixer 
encara més durant el Baix Imperi i en l'antiguitat tardana, quan la via (aleshores Via 
Augusta o Via Publica) esdevingué el lligam principal amb Septimània, la regió 
transpirinenca que continuà formant part del regne visigot fins que fou conquerida i 
ocupada pels àrabs.

Les muralles
Les muralles de les ciutats romanes tenien una funció defensiva però també simbòlica, 
ja que delimitaven el pomerium, el perímetre sagrat del nucli urbà. Les de Gerunda es 
van erigir en el moment fundacional de la ciutat a base de grans blocs irregulars de 
pedra calcària (opus siliceum). A finals del segle III dC se'n van reforçar sobretot les 
diferents portes amb l'addició de torres de flanqueig. Aquestes reformes es poden 
apreciar clarament per l'ús de grans blocs quadrangulars (opus quadratum) de pedra 
sorrenca.
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Planta amb les portes 

Planta general de Gerunda amb indicació dels trams de muralla conservats i dels diferents portals. 
Entre els cinc accessos hi havia una jerarquia. La porta nord (Sobreportes) i la sud (porta Onnaris), en 
un extrem i l'altre de l'actual carrer de la Força —aleshores el cardo maximus de la ciutat i tram intra 
muros de la Via Augusta—, eren els principals juntament amb l'important portal Rufí, que s'obria a la 
moderna plaça de Sant Domènec i que assegurava la connexió directa entre el camí i la plataforma 
alta del recinte. La porta de llevant, defensada per la torre Gironella, comunicava el nucli, igual com la 
porta del Fòrum (més endavant, porta de la Canònica), amb la vall de Sant Daniel i les Gavarres.
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1.  Sant Feliu. Tram de la muralla republicana, actualment integrada en el parament de la muralla carolíngia.

2.  Sobreportes. Porta nord de la ciutat. Es conserven la fonamentació del segle I aC i els brancals i les torres quadrangulars del 
segle III, envoltades per les semicirculars d'època baixmedieval.

3.  catedral. Restes de la porta del Fòrum, reconstruïda al segle V i amb una torre bastida al seu davant.

4.  passeig Arqueològic. Restes del parament del segle I aC emprat com a basament de les muralles carolíngies.

5.  caserna dels Alemanys. Blocs de sorrenca i restes d'un arc de blocs de marbre d'època romana aprofitats en el tram d'una torre 
carolíngia carolíngia.

6.  torre Gironella. Torre i porta est de la ciutat. Es conserva el basament republicà de la torre, però l'alçat és d'època baiximperial.

7.  pati de les Àligues. Llarg tram de les muralles republicanes. També es conserven blocs de la muralla del segle III aprofitats en el 
parament d'una torre carolíngia.

8.  plaça de Sant Domènec - portal Rufí. Restes del tram de muralla del segle III a l'entorn del portal Rufí. La porta presentava una 
forma de baioneta, amb un doble gir interior.

9.  convent. Tram de les muralles del segle III.

10. escales de l'Escola Pia. Fragment de parament de la muralla republicana, emprada com a basament de la carolíngia.

11. portal sud (porta Onnaris). Porta meridional de la ciutat, actualment destruïda. Al segle III es va reforçar amb una torre 
quadrangular.

12. portella Boschmonar. Boca d'una claveguera construïda amb blocs de pedra sorrenca que s'obria directament damunt l'areny 
de l'Onyar (ara, carrer de les Ballesteries).

13. torre del carrer de les Ballesteries. Torre d'època carolíngia en la qual es van aprofitar blocs de la muralla del segle III.

Les vies

Des del segle IV aC, Roma va concedir una gran importància a la construcció i el mante-
niment d'una xarxa de camins que comunicava la capital amb totes les províncies. Aquesta 
xarxa no era només una eina militar de control territorial, sinó també una peça fonamental 
per al comerç i un vehicle efectiu de romanització.

Una de les vies principals fou la Via Augusta, construïda per substituir i millorar el vell Camí 
d'Hèracles que anava de Gadir (Cadis) a Roma passant per Gerunda. La via 
era una infraestructura constructiva complexa que s'adaptava a diverses 
necessitats, amb zones empedrades, amb cunetes i conduccions per des-
guassar l'aigua de la pluja i amb ponts i túnels que servien per superar les 
barreres geogràfiques. 

La missió primordial de la ciutat de Gerunda era controlar la via, una funció 
estratègica que ha marcat tota la seva història.

Mil·liaris

Els mil·liaris eren fites col·locades al llarg de les vies. Construïts amb blocs 
cilíndrics de pedra, ben ancorats a terra, aportaven informació als viatgers i, 
alhora, feien propaganda de la cura que magistrats i emperadors tenien del 
manteniment de les vies.
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Vas de Vicarello

Vicarello era un balneari lacial situat a prop de Roma i 
anomenat en l'anti-guitat Aquae Apollinares. Allí es van trobar 
quatre vasets cilíndrics d'argent que reproduïen vagament 
l'aspecte d'un mil·liari. A la cara exterior hi havia escrit el nom de 
totes les mansiones de la via entre Gadir i Roma així com les 
distàncies en milles d'una a l'altra (cada milla eren 1.485 m). Els 
vasos en qüestió s'han datat en època d'August i ofereixen un 
bon testimoni de com era la via abans de les reformes 
endegades pel primer emperador. Gerunda hi apareix com a 
mansio situada entre Aquae Uoconiae al sud i Cinniana al nord.

Tabula Peutingeriana

Còpia medieval d'un itinerarium pictum (mapa dibuixat) romà del segle IV on s'indiquen les 
principals vies de l'Imperi i, sovint, les distàncies entre mansiones, amb interessants il·lustracions 
que les defineixen. El pergamí, que fa uns 7,40 m de llarg per 0,34 m d'alt i es conserva a la 
Hofbibliothek de Viena, ha perdut un dels extrems, justament el que correspondria a Hispània, 
llevat del sector comprès entre Aquae Uoconiae i els Pirineus, amb la presència, és clar, de 
Gerunda.

Plànol general de les vies

Plànol del nord-est català amb indicació de les principals vies romanes conegudes.

Trofeus de Pompeu

Aquest monument, que Gneu Pompeu Magne va manar erigir el 72-71 aC per commemorar la 
seva victòria sobre Sertori i els seus partidaris, es localitza al coll de Panissars, just damunt de la 
divisòria d'aigües entre l'Empordà i el Rosselló. Ben aviat esdevingué una referència ferma que 
assenyalava el pas de la Prouincia Narbonensis a la Prouincia Hispania Citerior. Situat just 
damunt del camí, que el travessava per un túnel, era una obra imponent d'opus caementicium i 
opus quadratum. El seu desmantellament s'inicià durant la primera meitat del segle IV en part 
per aprofitar-ne la pedra en la construcció de les clausurae, poderosos castells que defensaven 
l'entrada de la Via Augusta.

El pont Major

El vell pont sobre el Ter fou dinamitat per l'exèrcit republicà el 1939. Amb aquesta desgraciada 
acció es va perdre la possibilitat d'estudiar amb detall una obra notable, originalment romana, 
que amb algunes reparacions s'havia mantingut dempeus al llarg de dos mil anys. Tanmateix, les 
velles fotografies encara permeten copsar la romanitat de la seva traça.
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Els carrers

El nucli urbà de Gerunda era ortogonal, una xarxa de carrers paral·lels i perpen-
diculars, disposats a distàncies predeterminades, que definien les insulae (illes de 
cases), totes iguals i uniformes. Coneixem bé la planta teòrica fundacional que ha 
marcat i marca encara ara l'urbanisme de la Força Vella. El lloc escollit per alçar-hi la 
ciutat va fer que les insulae rectangulars orientessin l'eix llarg de llevant a ponent. La 
complexa orografia de l'indret, amb un desnivell de 60 m en un recorregut recte d'uns 
310 m, explica les dificultats plantejades per la circulació directa des del cardo 
maximus (actual carrer de la Força) vers llevant, que calgué salvar amb escales i 
rampes costerudes. Deixant de banda la plaça foral, la ciutat en tingué algunes altres, 
com ara la dels Lledoners, clau per al bon funcionament urbà.

Construcció de mosaics

Per fer un mosaic, un cop triada la temàtica, calia preparar adequadament les bases 
per donar consistència i solidesa al treball. 

Si l'habitació es pavimentava per primera vegada, es col·locaven una sèrie de nivells de 
diferents elements i amb aquest ordre: primer un nivell de terra ben premsada; tot 
seguit una capa de pedruscall, còdols o rierencs (statumen); a continuació una capa 
de morter de calç amb fragments de ceràmica (rudus) que cohesionava la solera de 
pedres, i finalment una capa de morter de 2 a 5 cm de gruix (nucleus) damunt de la 
qual es disposaven ràpidament les tessel·les ja tallades i triades que conformaven els 
dibuixos predeterminats. El resultat era un paviment d'un notable gruix, resistent, sòlid 
i pràcticament indestructible, ja que totes les capes quedaven fortament lligades.

Vegeu-ne aquests exemples extrets de Can Pau Birol:

Mosaic de Can Pau Birol, de pavimentació representant una escena de circ, segles III-IV. Trobat el 1876 a la vil·la 
romana de Can Pau Birol. Dipòsit del Museu d’Arqueologia de Catalunya- Girona.
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Dimensions: 44x30 x7cm alt

Dimensions: 30x56x12 cm alt

Dimensions: 46x53x20 cm alt

Descripció del mosaic del circ de Can Pau Birol

El mosaic del circ és un dels tres mosaics trobats a la vil·la de Can Pau 
Birol. Té 708 cm de llarg per 342 cm d'ample, i es pot datar dins la 
segona meitat avançada del segle III o a principi del segle IV.

Els elements del mosaic permeten deduir que es tracta del Circ Màxim 
de Roma, que va esdevenir la més gran de les construccions 
d'aquesta mena en el món antic. Tenia 650 m de llargària i una 
capacitat per a 250.000 espectadors.

A més de poder-hi contemplar les formes del circ, el mosaic ens 
mostra la cursa. De fet, aquesta cursa simbòlica és un singularum 
certamina, és a dir, que només hi participa un carro per facció. Les 
faccions eren els equips que corrien a les curses del circ romà. Es 
distingien pels colors dels vestits dels aurigues.

Descripció dels personatges del mosaic del circ de Can Pau Birol.

IMATGE 1. La spina. Divideix l'arena del circ en dues meitats i ens mos-
tra una decoració escultòrica notable amb Minerva en un extrem, 
armada de llança, escut i casc; Cibeles cavalcant un lleó; un gran 
obelisc; un bou difícil d'interpretar correctament; un bàrbar lligat amb 
les mans al darrere, símbol del captiu, i un trofeu amb el maniquí. El 
casc, la cuirassa, les llances i els escuts.

IMATGE 2. Metae. Al costat dret de la spina, es conserva una de les 
metae amb vores arrodonides (la metae de l'esquerra ha 
desaparegut) amb els tres monòlits que determinen el gir dels carros, 
el lloc més perillós i complicat de la cursa.

IMATGE 3. Carceres. Ocupen tot l'espai de la dreta. És el lloc on es 
col·locaven i preparaven els carros, i des d'on sortien.

IMATGE 4. Ludi circenses. Al mig de les carceres es veu el president dels jocs (ludi circeses), un 
important magistrat que els paga i els ofereix al poble. Està assegut en una tribuna (pulvinar) 
bellament decorada, emmarcada per dues grans columnes amb capitells corintis. Aquest 
personatge va vestit amb toga i és a punt de deixar caure la mappa, un vel de franges de colors 
molt vius que en tocar a terra marca l'inici de la cursa.

IMATGE 5. Grups escultòrics. A cada costat de la tribuna, per damunt de les carceres, hi ha dos 
grups escultòrics que tenen de tema, probablement, els mites relatius als orígens de Roma: el 
déu Mart que visita Rea Sílvia, la futura mare dels divins bessons, i Roma divinitzada que observa 
la lloba que alleta els fills del déu de la Guerra, Ròmul i Rem.

No són visibles els set ous gegantins dedicats a Càstor i Pòl·lux ni els set immensos dofins de 
bronze que, en fer-los caure, marcaven el nombre de voltes que s'havien donat per saber quantes 
en quedaven per al final de la cursa.

IMATGE 6. Filoromus. De la factio albata (equip blanc), vencedor. Se'ns indica el nom del cavall 
lliure funalis, Pantaracus, damunt del qual reposa l'èxit de la cursa.

IMATGE 7. En segona posició entra Torax amb el cavall Polistefanus, de l'equip vermell (russata).

Fragments de mosaic 
pavimental de la la vil·la 

romana de Can Pau Birol. 
Donació del Col·legi 

Bell·lloc del Pla, Girona. 
MHG10999 
MHG11000
MHG11001
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IMATGE 8. La quadriga conduïda per Calimorfus, de la factio ueneta (equip blau), amb el 
cavall Patynicus, que entra tercer.

IMATGE 9. Limenius. És el darrer carro, el de la factio prassina (equip verd). Està estimbat, i el 
cavall és l'Euplium.

IMATGE 10. Davant del guanyador es pot veure, que alça les mans i celebra la victòria dels 
blancs, un home girat cap a un espectador, que porta una mena de gerra o àmfora sota el braç 
esquerre i que possiblement és un sparsor: un dels encarregats de refredar els eixos dels carros 
durant les curses.

IMATGE 11. A l'angle superior esquerre, hi ha un genet a cavall que representa o bé un iubilator, 
un animador muntat de les faccions, o bé un desultor, genet expert que feia exhibicions passant 
d'un cavall a l'altre o fent tombarelles durant els concursos.

IMATGE 12. Signatura pel cap d'una officina: Cecilianus ficet (l'ha fet Cicilià). Del nom Cecilianus es 
pot deduir que aquest taller que actuava pels voltants de Girona tenia origen africà. La signatura 
es troba en un lloc preeminent, davant del tribunal pulvinar i de la metae.

Ciuitas

La ciutat era el nucli polític i administratiu d'un territori (ciuitas), però també un centre 
comercial i industrial. Hi abundaven, doncs, establiments de tota mena que cobrien les 
necessitats essencials dels habitants (fleques, bugaderies, mercats...) així com d'altres 
més orientats al gaudi i l'entreteniment (termes, teatres, prostíbuls...).
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Pintures eròtiques d'un prostíbul (Pompeia, Itàlia)

A Roma la prostitució estava regulada. Les prostitutes registrades eren anomenades meretrices 
(meretrius), mentre que les que, per no pagar impostos, anaven per lliure eren conegudes amb el 
nom de prostibulae. Els bordells s'identificaven sovint amb un gran fal·lus a l'exterior, i no era 
estrany trobar-hi una llista de serveis i preus.

Conjunt de molins d'una fleca (Òstia, Itàlia) i pintura 
de venda de pa en una fleca (Pompeia, Itàlia)

En el món antic el pa era l'aliment bàsic, fins al punt que 
juntament amb el vi i l'oli, arribà a compondre el triple pilar 
en el qual se sustentava la supervivència de la comunitat. 
A la ciutat, hi havia fleques de grans dimensions que 
produïen a l'engròs. Els molins eren, en aquest cas, més 
grans i moguts per tracció animal, mentre que els forns 
tenien més capacitat i presentaven unes característiques 
«industrials». 

Els molins, petits o grans, estaven obrats amb pedres 
especials, abrasives, molt adequades per a la tasca de la 
mòlta, tot i que sovint de vida curta. El molí es componia 
sempre de dos elements: un d'immòbil que constava d'un 
cilindre acabat en un con, anomenat meta en llatí, i un 
altre de giratori, de forma cònica o bitroncocònica, que 
rebia el nom de catillus.

Vista aèria i restitució de les termes d'Empúries (Empúries, Catalunya)

Un dels trets que defineix millor la civilització romana és el costum del bany calent, un hàbit que 
detectem ja des de l'època baixrepublicana i que es perfeccionà a partir del segle I aC amb la 
invenció dels hipocausts i les concamerationes (parets dobles), que conduïen l'aire calent i que 
van fer possible escalfar espais immensos. Ignorem on eren les termes públiques de Girona, però 
no es pot dubtar de la seva existència. Caldria cercar-les en un lloc prou cèntric i degueren tenir 
l'estructura característica: un accés, un vestidor (apodyterium), una sala freda (frigidarium), una 
de tèbia (tepidarium) i una de calenta (caldarium), els forns (praefurnia), un espai de serveis i uns 
jardins i/o zona esportiva (palestra).

Vista interior d'una taberna (Òstia, Itàlia) i representació de l'ambient que s'hi vivia
(Tàrraco Viva, Tarragona)

Als nuclis urbans sovintejaven els locals on era possible 
beure i menjar alguna cosa així com allotjar-s'hi si calia. 
També hi abundaven els comerços de venda de produc-
tes alimentaris. Aquests establiments eren espais senzills, 
equipats amb un taulell que tenia diversos dolia (grans 
recipients ceràmics) integrats, a vegades escalfats, i amb 
àmfores i gerres en les quals es conservava el vi, l'oli o les 
salaons de peix.
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Latrines públiques (Òstia, Itàlia)

Un dels trets que defineix millor la civilització romana 
és el costum del bany calent, un hàbit que detectem ja 
des de l'època baixrepublicana i que es perfeccionà a 
partir del segle I aC amb la invenció dels hipocausts i 
les concame-rationes (parets dobles), que conduïen 
l'aire calent i que van fer possible escalfar espais 
immensos. Ignorem on eren les termes públiques de 
Girona, però no es pot dubtar de la seva existència. 
Caldria cercar-les en un lloc prou cèntric i degue-ren 
tenir l'estructura característica: un accés, un vestidor 
(apodyterium), una sala freda (frigidarium), una de 
tèbia (tepidarium) i una de calenta (caldarium), els 
forns (praefurnia), un espai de serveis i uns jardins i/o 
zona espor-tiva (palestra).

Dipòsit on es rentava la roba i pintura de treballadors d'una  fullonica (Pompeia, Itàlia)

Les bugaderies i tintoreries (fullonicae) eren un bon negoci, ja que el sistema de neteja emprat, 
en el qual l'orina humana exercia un paper important, feia que els romans rarament rentessin la 
roba a casa. De la seva importància en dóna un bon testimoni el fet 

que l'emperador Vespasià va acabar gravant l'orina humana amb un impost per beneficiar-se 
indirectament del negoci. A causa de les fortes olors, aquesta mena d'activitat es concentrava 
sovint als barris marginals o fora de la ciutat.

Domus

Els habitatges urbans presentaven, atenent al nivell social dels ocupants, formes 
diverses que anaven des de modestos apartaments ubicats en blocs de pisos (insulae) 
fins a domus aristocràtiques que podien ocupar àmplies superfícies.

Les grans domus no eren simples residències, ja que, de fet, s'hi desenvolupaven 
moltes activitats de caire social i fins i tot polític o econòmic. Per acomplir aquestes 
funcions, els espais característics de la vida familiar s'hi combinaven amb altres zones 
destinades a la recepció de clients i visitants.
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Mosaic del circ i de Bel·lorofont i la Quimera de 
Can Pau Birol 

Reproducció de la disposició original dels mosaics un 
a continuació de l’altre. El Mosaic del circ s’exposa al 
Museu d’Història de Girona.

Dipòsit del Museu d’Arqueologia de Catalunya- Girona.
Mosaic de Bel·lorofont i la Quimera. Museu d’Arqueologia de 
Catalunya- Barcelona.

Planta ideal d'una gran domus, amb espais d'ús familiar i altres de recepció concebuts per 
als visitants

La casa era, per damunt de tot, un habitatge. Com a tal, a més de les grans sales de recepció 
calia que inclogués espais destinats a la vida quotidiana, com ara els dormitoris (cubicula) o les 
cuines, a vegades situades a cel obert per evitar el perill d'incendi. Les cases disposaven de petits 
“santuaris” destinats al culte dels déus lars, protectors de l'habitatge i de la família. Els romans 
tenien un gran respecte pels seus avantpassats, als quals retien culte col·locant els busts o les 
màscares de cera dels familiars morts a l'atri o l'accés a la casa.

Decoració

La domus urbana podia ser modesta exteriorment però, alhora, exhibir una gran 
opulència per dins. Aquesta es feia evident a través de riques pintures murals, 
columnates i ornaments de marbre, i pavi-ments de mosaic (opus tessellatum) o de 
plaquetes de marbre que podien estar tallades en diferents formes i crear dibuixos, 
normalment geomètrics (opus sectile). Malauradament, no és habitual que s'hagin 
conservat altres elements, com ara teles i mobiliari.

Escena de sopar en un triclinium representada 
en una pintura (Pompeia, Itàlia)

El menjador (triclinium) era una de les sales més 
importants de les grans domus. 

El banquet representava la principal mostra 
d'hospitalitat que s'oferia als visitants; en aquests 
àpats, els convidats menjaven estirats, seguint 
una disposició jeràrquica, i el menjar s'acom-
panyava tot sovint d'entreteniments en forma de 
danses, mú-sica o petites lectures teatrals.
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Fòrum

El fòrum era la plaça cívica, el cor 
de la ciutat. Aquesta gran espla-
nada constituïa el nucli a partir del 
qual s'organitzava la trama urbana. 
Així, s'hi construïen els principals 
temples de la ciutat, però també els 
edificis civils més importants, com 
ara la basílica jurídica, la cúria, el 
tabularium (arxiu) i, tot sovint, els 
banys. Centralitzava, doncs, la vida 
religiosa, política i econòmica de la 
ciutat i guardava, per l'enorme concentració d'inscripcions i estàtues, l'autèntica 
memòria històrica de la comunitat. Si la ciutat no disposava d'edificis ad hoc, també 
s'hi celebraven les eleccions, els ludi scaeni (obres teatrals), les caceres (uenationes) i 
els combats de gladiadors (ludi gladiatori).

La peculiar topografia de Gerunda va obligar a construir un fòrum en dos nivells: la 
terrassa alta es va destinar al temple, mentre que la zona baixa estava presidida per la 
basílica jurídica. Aquesta distribució s'ha fossilitzat en el temps, de manera que on 
abans hi havia el temple ara hi trobem la catedral i on antigament se situava la basílica 
s'ubica avui dia el Palau de Justícia (casa Pastors).

Toga

Aquest vestit blanc de llana, complicat i fei-
xuc, s'usava puntualment en actes oficials i 
cerimònies. Les estàtues de magistrats, grans 
personalitats i emperadors solen dur aquest 
vestit. Sovint, els homes eren enterrats o cre-
mats amb toga.

Política

La ciuitas s'anomenava oficialment Res Publica Gerundensium (comunitat dels gerundenses). El 
govern estava en mans de l'ordo decurionum, un col·legi format pels més rics de la comunitat els 
membres del qual hi pertanyien, llevat d'excepcions, de per vida i hi accedien després d'exercir un 
càrrec electe o bé per captació, des de dins, pels decurions. La seva funció era fiscalitzar els 
magistrats i marcar les línies de govern.

El poder executiu estava atribuït a dos col·legis clarament estratificats: els aediles, que ocupaven 
una posició inferior, s'encarregaven, entre altres coses, de la neteja i l'abastament, de les 
celebracions, les festes i de l'economia de la ciutat; per sobre d'aquests hi havia els IIuiri, que 
estaven investits de poder judicial i es responsabilitzaven de l'ordre públic i, si calia, de la defensa 
de la ciutat, i convocaven i presidien les reunions de l'ordo. Cadascun dels col·legis estava format 
per dos membres que exercien el seu càrrec durant un any i que havien aconseguit la 
magistratura en unes eleccions disputades on podien votar tots els ciutadans homes que fossin 
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Món funerari

La relació entre vius i morts era estreta i intensa. Així, des de temps immemorial s'havia 
decidit que calia separar els uns i els altres determinant que els difunts s'enterressin 
fora del pomerium de la ciutat. Ateses, però, les obligacions continuades i constants 
que els vius havien de complir envers els morts en diferents actes (parentalia, 
parentatio, lemuria, rosalia, aniversaris...), convenia disposar la sepultura en un indret 
pròxim per poder-s'hi desplaçar amb comoditat quan calgués. 

Altrament, a causa de la creença, tan arrelada entre els romans, que la mort veritable 
arribava amb l'oblit del difunt, era norma distribuir les tombes a redós dels camins 
d'accés a la ciutat amb el titulus (epitafi) orientat de cara als viatgers; en llegir en veu 
alta els textos gravats, aquests feien reviure el difunt, que, en ser recordat, continuava 
viu d'alguna manera. La tomba tenia una gran rellevància com a residència del difunt, 
que, en dates determinades, calia obsequiar amb visites, libacions i banquets 
funeraris.

Hi havia essencialment dues maneres de tractar el cos del difunt: la cremació i la 
inhumació.

majors d'edat. Cada magistrat tenia el dret de vetar les decisions del seu col·lega, no rebia cap 
compensació econòmica i havia de pagar, en accedir-hi, una summa honoraria, a més de 
complir les promeses electorals. Només els més rics podien aspirar a aquesta dignitat.

Judicis

Aquesta era una prerrogativa urbana exercida exclusivament i com a activitat principal pels IIuiri 
iure dicundo, els magistrats urbans superiors, que jutjaven a la basílica, situada a l'espai foral. La 
decisió es podia recórrer davant del tribunal del governador provincial (legatus Augusti), amb 
seu a Tarraco.

Religió

El fòrum no era solament la plaça cívica més destacada, sinó també l'espai religiós per 
excel·lència. Tot i que podia haver-hi temples en  qualsevol lloc de la ciutat i el seu entorn (ens 
consta, per exemple, que n'existí un a la muntanya de Sant Julià de Ramis), la religió oficial 
s'expressava generalment al fòrum, on se situava el temple o temples urbans principals, sovint 
dedicats a la tríada capitolina (Júpiter, Juno i Minerva) durant la República o al culte imperial 
durant l'Imperi.

Jocs

No és rar localitzar a les lloses del paviment del fòrum o a les escales dels pòrtics que 
l'emmarcaven senzills jocs gravats que ajudaven a entretenir-se agradablement. En general, es 
tracta de jocs simples on cada jugador disposava d'unes fitxes obrades amb fragments de terrissa 
retallats.
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Cementiris de Girona

En sabem més coses del que podríem pensar. Els més importants es disposaven al costat de les 
vies principals. Les troballes arqueològiques confirmen l'existència d'alguns mausoleus decorats 
obrats en gres de Domeny-Taialà. Fins al segle III era normal la presència d'ofrenes molt senzilles 
que acompanyaven el difunt, però a partir del segle IV aquest costum es convertí en un fet 
excepcional.

La cremació

El ritual de la cremació podia presentar diferents formes. El cadàver era cremat en una pira o     
en una fossa i podia ser enterrat allí mateix (bustum) o les restes posades en una urna i 
dipositades en una sepultura (ustrinum). També podien ser col·locades en monuments funeraris 
individuals, més o menys monumentals, o col·lectius (columbaris) La cremació, que Tàcit (segle 
II) anomena romanus mos (costum romà), fou majoritària en aquestes terres fins a la primera 
meitat del segle II.

La inhumació

La inhumació consistia en l'enterrament del difunt dins un sarcòfag, un taüt o directament a 
terra. Durant alguns segles els romans varen emprar tant la inhumació com la incineració, però 
a partir del segle II, es va imposar la primera. Els dos rituals no eren altra cosa que una manera 
puntualment diferent de tractar el cos durant el funus (tot allò que succeeix entre el moment de 
la mort i la recuperació, per part de la família, de l'estatus anterior a la contaminació que aquell 
fet provocava.

El mausoleu

Moltes vegades els grans senyors preferien ser enterrats no al costat del nucli urbà, sinó a la seva 
propietat (in suo fundo), en un lloc dominant i visible, situat davant d'un camí, que permetés 
mostrar l'estatus del difunt i la seva riquesa. 

Resulta interessant constatar els nombrosos exem-ples que han arribat fins a nosaltres d'aquesta 
manera de fer dels grans senyors (domini) del suburbium de Gerunda. Al cementiri septentrional 
de la vil·la del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter) hi ha unes restes força malmeses que ja assenyalen en 
aquesta direcció; molt més clars són els indicis localitzats a Vilablareix (la Torratxa) i a Aiguaviva 
(cal Temple), on es conserven en prou bon estat dos grans mausoleus d'edícula en forma de torre 
d'opus caementicium.
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Sarcòfags
A partir del segle II dC es va anar imposant la inhumació com a 
sistema d'enterrament. Els perso-natges benestants utilitzaven 
sarcòfags, sovint decorats amb escenes mitològiques (com ara el 
rapte de Prosèrpina) o de la vida quotidiana o amb l'efígie del 
difunt. Els cris-tians optaven per escenes bíbliques o per ele-ments 
simbòlics com, per exemple, el crismó o el Bon Pastor.

Suburbium

Anomenem d'aquesta manera la part de l'ager de la ciuitas més pròxima al nucli urbà 
dins un cercle teòric d'uns sis quilòmetres de radi a l'entorn del pomerium. Per la seva 
posició privilegiada, era un lloc que aplegava tant els avantatges pròpiament urbans 
com els rurals. Normalment s'hi trobaven les necròpolis, ben arrenglerades al llarg dels 
camins, petites indústries, cases de camp, pedreres i explotacions de tota mena.

Les dimensions limitades de la ciutat feien que els més rics miressin de construir les 
seves cases a l'exterior del pomerium, enmig del camp i la natura, però prou a prop del 
nucli urbà per desplaçar-s'hi còmodament.

Aquestes vil·les suburbanes complien eficaçment una funció doble: d'una banda, la 
d'una autèntica casa senyorial de gran luxe i, de l'altra, la d'una explotació agrícola 
ubicada en un territori privilegiat.

Vil·les a la zona de Gerunda 

Les vil·les que coneixem del suburbium de Gerunda se situen majoritàriament als extrems de la 
plana, protegides per les primeres elevacions del terreny i allunyades de les zones més inun-
dables. Les vil·les del Pla de l'Horta, Vilablareix, Montfullà o Can Pau Birol són, tant per la seva 
ubicació com per les grans sales de recepció, els banys termals i la sumptuosa decoració dels 
paviments musius, una bona mostra d'aquesta riquesa.

Vil·la negotium

La vil·la no era solament un lloc de repòs, sinó també, i sobretot, un centre d'explotació 
del territori. Per això, al costat de l'habitatge hi havia tot un seguit d'estructures 
especialitzades destinades a les diferents activitats que s'hi desenvolupaven, com ara 
trulls per a l'oli i el vi, magatzems per als cereals, estables per al bestiar i altres 
instal·lacions de caire industrial i artesanal com, per exemple, forns o telers per fabricar 
els atuells necessaris.

La ramaderia

Els animals de granja no diferien gaire dels que podem trobar avui dia: hi havia des de xais i 
cabres fins a vaques i bous, passant per l'aviram. Aquesta activitat econòmica, tanmateix, 
resulta difícil de resseguir arqueològicament, ja que, deixant de banda els ossos de fauna 
recuperats en el decurs de les excavacions, sovint costa identificar els tancats i els estables tant 
per la simplicitat de l'estructura com pel fet que, en molts casos, es construïen amb materials 
peribles, com ara la fusta, que poques vegades s'han conservat.



El tèxtil

A les vil·les, la fabricació tèxtil devia ser un element important no només per la confecció de roba, 
sinó també perquè permetia elaborar els atuells necessaris per a la producció, com ara les 
saques. De la seva presència en dóna testimoni la localització dels pondera ceràmics que 
s'empraven als telers com a contrapesos per al filat.
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Des de finals del s. III fins ben entrat el s. XV el perímetre emmurallat de Girona va 
mantenir-se sense grans variacions. En canvi, les estructures polítiques i socials varen 
veure's modificades en consonància amb els diferents imperis als quals la ciutat va 
estar subjecta i amb els canvis mentals i espirituals que va experimentar la societat, 
entre els que destaca l'arribada i l'arrelament del cristianisme. Del s. IV al VII Girona va 
formar part del regne visigot; a inicis del s. VIII va caure sota control musulmà andalusí 
i el 785 va ser lliurada als francs. Durant tot aquest temps, la ciutat va mantenir la seva 
condició de punt estratègic, tant geogràfic com polític i econòmic. 

Al s. IX Girona encetava el seu període més esplendorós, l'època medieval, una etapa 
tan fructífera, a tots els nivells, que li va valer el sobrenom de “ciutat clau del regne”.

La vinya  

El vi del nord-est hispà era famós a Roma i es va convertir, sobretot a principis de l'Imperi, en el 
producte més destacat de moltes vil·les del territori. Una bona part de la producció es portava a 
Itàlia. El vi es processava a les vil·les i sovint era transportat en bótes fins a la costa, on s'envasava 
en àmfores abans d'embarcar-lo i expedir-lo cap a la seva destinació final.

L'olivera  

La base de la producció agrícola de les vil·les de les nostres contrades era l'anomenada tríada 
mediterrània, composta pel blat, la vinya i l'olivera. Les grans vil·les disposaven dels seus propis 
trulls per transformar l'oliva en oli, amb instal·lacions dotades de diverses premses i dipòsits 
d'emmagatzematge que podien assolir unes dimensions considerables. Els líquids que s'havien 
de comercialitzar s'envasaven en àmfores o en bótes, que, en ser de fusta, rarament s'han 
conservat.

El blat   

Els cereals constituïen una de les produccions bàsiques de les nostres contrades. Per guardar-los 
s'empraven sobretot unes gerres de mides considerables (dolia) que s'enterraven parcialment al 
sòl i que es disposaven agrupades, ja fos a l'aire lliure o en amplis magatzems.

La terrissa 

Eren moltes les vil·les, sobretot les més grans, que disposaven 
dels seus propis forns per fabricar els estris de terrissa que 
necessitaven (àmfores, dolis, tegulae...), però també per fer 
eines de ferro o atuells de vidre. En cada cas es requeria un 
tipus de forn amb unes característiques diferents, adaptades a 
les dimensions dels elements que calia produir, a la 
temperatura necessària i a les especificitats del material. Imatges d’una gerra d’oli i d’un molí. 
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