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CONCEPTES BÀSICS:

• Els romans van arribar a la Península Ibèrica, cap el segle III aC, en motiu de les Guerres

Púniques, per tallar el pas a les tropes del general cartaginès Aníbal, camí de Roma, i van fun-

dar Gerunda (aprox. el 70 aC) per controlar el camí nord-sud, el vell camí d’ Heracles i futura

Via Augusta.

• La ciutat de Girona és una fundació romana de nova planta, que coincideix amb un moment

en què Roma va intervenir decisivament en aquest territori per urbanitzar-lo. Però en aquest cas

no es va realitzar en terreny pla, sinó en la vessant d’una muntanya per una millor ubicació pel

control estratègic del camí nord-sud.

• La urbanització de Gerunda, que va arribar a tenir més de 1000 habitants, segons l’època, va

comportar l’aparició de carrers pavimentats, clavegueram, temples i la romanització del país.

• La ciutat en època romana cal entendre-la com a civitas, que comprèn la urbs, la ciutat prò-

piament dita, delimitada per muralles que solien coincidir o no amb el pomerium o àrea sagrada

de la ciutat i l’ager o territorium, el rerepaís circumdant, que alimenta l’urbs i és on hi ha les

vil·lae, que explotaven els camps de conreu, pastures, boscos, mines, pedreres...
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ÈPOCA ROMANA:
Gerunda. La fundació d’una ciutat

SALA 2
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Fundació de Gerunda

Alt Imperi romà Baixa
República
Imperial

Època
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julio-

claudia

Dinastia
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III

Baix Imperi
romà

Dinastia
flàvia

Dinastia
dels

Severs

31 aC

70 aC

Constitució de Caracal·la
212 dC

s. IV

260dC 275 dC



En el MHCG hi ha dues sales dedicades a l’època romana. A la sala 2 del museu hi trobem el

mosaic de Can Pau Birol o mosaic del circ, la maqueta d’una vil·lae i un panell, on hi apareix la

segmentació estratigràfica d’un carrer típic de la ciutat de nova planta fundada pels romans. Aquesta

teoria de la fundació romana de Girona és relativament recent i substitueix, a més d’antics mites i

llegendes, hipòtesis que feien referència a un origen ibèric. La topografia de la ciutat, gens itàlica,

feia recordar l’emplaçament d’alguns oppida indígenes. També ho feien pensar restes monumentals

d’un emmurallament de tipus poligonal de pedra calcària nummulítica que es creia ciclopi. Aquesta

antiga hipòtesi va ser definitivament refusada arrel de les excavacions que van tenir lloc a la casa

Pastors els anys 1971-1973. Restes trobades en el nivell més baix, conjuntament amb l’estudi acu-

rat d’altres troballes realitzades en altres excavacions i obres públiques, van permetre datar de

forma força precisa el primer establiment dins el primer terç del s.I aC. 
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ELEMENTS MUSEOGRÀFICS REFERENCIALS:

1. Mosaic de Can Pau Birol.

2. Maqueta d’una vil·lae.

3. Plànol de Gerunda

4. Vas apol·linar, procedent de Vicarelo (Itàlia). Còpia en llautó i plata de l’original

conservat al Museu d’Art de Girona.

5. Mil·liari. 238 d.C. Còpia en guix de l’original.

6. Frontal d’un sarcòfag conservat al presbiteri de Sant Feliu. 315 - 335 d.C. 

Còpia en guix de l’original.
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En aquesta primera sala dedicada a la Gerunda romana trobem exposat el mosaic del circ, una

de les peces claus del museu. Tot i que eren originaris del món grec, l’ús de mosaics es va

expandir durant l’època hel·lenística. Es tracta de peces d’ornamentació que pavimentaven les

estances de les cases senyorials. En aquest cas, fou trobat a la vil·la de can Pau Birol, una anti-

ga masia del Pla de Girona (actualment seu central del col·legi Bell-lloc) com a paviment d’una

gran sala, molt probablement dedicada a celebracions o a la rebuda de visites.

Si establim paral·lelismes amb altres mosaics, podem suposar una datació aproximada entre el

darrer terç del s.III i el primer del s.IV. Juntament amb el mosaic de Bel·lorofont, foren trobats de

forma casual a la mateixa vil·la l’any 1876 i restaren in situ fins el 1937, data en que foren arren-

cats i dipositats en el Museu Arqueològic de Girona a Sant Pere de Galligants, procés que va

ocasionar la pèrdua de fragments importants. 

Iconogràficament representa el circ Màxim de Roma, el més gran del món antic. Els circs i els

amfiteatres eren els edificis per espectacles típicament romans. Tot i que no hi ha constància que

a Gerunda n’hi hagués cap, aquest mosaic ens aporta molta informació a nivell visual sobre un

dels espectacles més populars de l’època, la cursa de quadrigues. 

Podem observar com l’arena, es divideix en dues parts per una barrera longitudinal que rep el

nom d’spina. Al costat esquerre trobem una decoració escultòrica amb Minerva guarnida amb

els atributs de guerrera, Cibeles cavalcant un lleó, un gran obelisc, un bàrbar captiu, un bou difí-

cil d’interpretar i un trofeu de casc, cuirassa, llances i escuts. Al costat dret es conserva una de les

metae amb vores arrodonides amb els tres monòlits que determinen els girs dels carros. 

Ocupant l’espai de la dreta, se’ns descriuen les sis carceres, el lloc des d’on es preparaven els

carros per iniciar la cursa. En aquest mateix espai, assegut al mig en una tribuna trobem al presi-

dent dels jocs vestit amb una toga. 

En aquesta cursa només hi participa un carro per facció i es distingeixen pels colors dels vestits del

aurigues. També podem veure escrits els noms dels aurigues i dels cavalls principals. 

Davant del guanyador, amb les mans alçades i celebrant la victòria, trobem un home girat cap a un

espectador, amb una mena d’àmfora. Possiblement es tracta d’un sparsor, un dels encarregats de

refredar els eixos dels carros durant les curses. A l’angle superior esquerre hi ha un genet a cavall

que representa un iubilator, un animador, o bé un desultor, genet expert que feia exhibicions fent

tombarelles. 

Al centre trobem la inscripció officina: Cecilianus ficet, vol dir l’ha fet Cecilià. Es tracta de la prime-

ra obra signada que s’ha trobat fins ara en aquest territori. Cecilianus era l’amo del taller, i com tants

altres coordinava un grup de menestrals on cada membre tenia una funció concreta segons la seva

edat i aptituds. Aquest mosaic, així com altres procedents de més vil·les suburbanes dels voltants

de Girona, és fet amb la tècnica opus tesselatum, format de tessel·les, petits cubs de pedra, terris-

sa o pasta de vidre de colors diferents de 0,5 a 3 cm de costat. Va ser la tècnica més utilitzada en

el món antic per pavimentar els sòls.
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La vil·la de can Pau Birol, on es trobà el mosaic, era una vil·la suburbana situada més enllà de

les muralles de la ciutat, a uns tres kilòmetres del nucli de Gerunda. L’altra peça destacable d’a-

questa sala és la maqueta que representa com eren aquestes vil·lae. Es tracta de masies ben

comunicades, dedicades a l’explotació agrícola amb conreus de tota mena, ramaderia i aprofi-

tament del bosc. Hi havia els tancats per als animals, cuines, cisterna per al subministrament

d’aigua, petits tallers, magatzems, patis de dolia per guardar gra, oli o vi. A la zona residencial

d’aquestes domus hi solia haver murs pintats, estàtues de marbre i bronze, petits conjunts ter-

mals per al benestar de l’amo i la seva família i paviments amb mosaics com el que trobem aquí

exposat. A més de subministrar els productes de consum diari a la capital, les vil·lae suburbanes

podien ser la residència de l’amo, o bé de manera permanent o bé durant llargues temporades.

Aquestes masies es trobaven arreu del territori entorn l’àrea urbana de la ciutat.

Per entendre la funció d’aquestes vil·lae, abans és necessari parlar sobre l’organització de la ciu-

tat. Les ciutats en època romana eren enteses sota la idea abstracta de civitas, que incloïa dos

aspectes ben concrets: l’urbs i l’ager o territorium. 

L’urbs era la ciutat pròpiament dita i estava delimitada per muralles, que podien coincidir amb el

pomerium (àrea sagrada), o no. A l’urbs és on es feia el mercat, on es votava, on hi havia els

temples, el fòrum, els òrgans de govern, els edificis d’esbarjo... era, doncs, el centre polític, reli-

giós, cultural i consumidor de la ciutat romana. Es calcula que l’urbs de Gerunda tenia una super-

fície aproximada de 5 hectàrees amb un nombre d’habitants variable segons l’època, entre 1000

i 2000. Hi vivien els artesans, els negociants, els menestrals i també hi passaven la major part

de l’any els propietaris rurals, exercint les seves responsabilitats polítiques i gastant les rendes

sortides del camp. 

L’ager o territorium era el territori de l’entorn de l’ urbs, el rerepaís, format pels camps de con-

reu, les pastures, els boscos, les pedreres, les mines... i unit a través d’una complexa xarxa vià-

ria. És un territori molt extens que proporciona a l’urbs aliments i tot allò que necessita. 

El territori sol estar dividit en grans districtes que reben el nom de pagi i a l’interior hi ha els vici,

petits conglomerats de població, juntament amb les vil·lae. A més de la vil·la de can Pau Birol,

hi ha documentada l’existència d’altres, com la del pla de l’ Horta a Sarrià, una vil·la republica-

na que a les darreries del s.II també pavimentarà de mosaics de tessel·les policromades les

dependències nobles. Com can Pau Birol, es tracta d’una residència senyorial i explotació rural

alhora. S’han trobat més restes de cases rurals a Montfullà, Vilabrareix i Aiguaviva.
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Aquesta idea de civitas, era vàlida per tots els municipis de dret llatí. Darrerament s’han obtin-

gut informacions procedents de fonts textuals2, que corroboren les dades epigràfiques i que per-

meten constatar que, efectivament, en època d’August,  Gerunda va rebre la concessió de muni-

cipi de dret llatí, ius latii. Formava part així de la xarxa de ciutats que conformaven l’imperi romà,

un conjunt de ciutats de desigual jerarquia i prestigi aplegades en conuentus, en alguns llocs, i

en provinciae, i connectades a través del governador o legat amb el senat o amb l’emperador de

Roma3.

El dret llatí era un estadi intermedi en la jerarquització del món romà republicà i alt imperial. Fora

d’Itàlia aquesta concessió reconeixia una situació jurídica pròxima a la dels romans i represen-

tava un primer pas vers el ple dret de ciutadania que hom atorgava a ciutats que reunien unes

condicions determinades en un procés de romanització. Les ciutats de dret llatí, els municipia,

eren administrats per un ordo decurionum, una mena de senat municipal format per les classes

benestants que conformava la màxima institució de govern. D’aquest senat en sorgien dos

magistratures, més properes als ciutadans: la magistratura dels duoviri que era l’encarregada

de l’ordre públic i dels afers judicials; i una segona magistratura, inferior en rang, que rebia el

nom d’aediles i vigilava els mercats, tenia cura de les mesures i organitzava festes i celebra-

cions. Els homes lliures no tenien representació. 

Durant el primer temps de la fundació de Gerunda, els seus habitants eren gent de llengua i cul-

tures diverses. A més dels ciutadans romans nouvinguts, hi havia també els indígenes del terri-

tori, els indigets, una de les tribus ibèriques més desenvolupades de les terres del nord-est

peninsular. En aquest primer moment va tenir lloc una convivència pacífica, fet que facilità la total

romanització. Aquest procés va anar en augment fins arribar, gairebé 150 anys després de la

fundació de la ciutat, a la Constitució de Caracal·la (212 dC), que va convertir a tots els ciuta-

dans lliures que vivien a l’imperi en ciutadans romans.

Es tracta d’una estructura eficaç i perfectament organitzada que permetia arribar arreu i gover-

nar adequadament un imperi immens en una època amb un sistema de comunicacions lent. 
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2. Plini el Vell (vers 12, 79 dC), en la seva obra Naturalis Historia (III,23) menciona els gerundenses entre les poblacions amb el dret llatí (ius latii) del conuentus
tarraconensis que pledejaven a Tarraco, la capital.
3. Un conuentus és una demarcació amb finalitats jurídiques que rep el nom de la capital, Gerunda, i la major part de l’actual Catalunya, conformaven el conuentus
tarraconensis amb seu central a Tarragona. Un conjunt de conuentus esdevé una província, amb una capital i un governador. Gerunda formarà part de la província
Hispania Citerior, anomenada també Tarraconensis, amb capital a Tarragona. 



SALA 3

Per entendre la funció estratègica de Gerunda cal fixar-se en la seva topografia i en la seva ubi-

cació. Podem parlar d’aquests aspectes a partir de la maqueta que trobem a la sala i adonar-

nos que ni la forma ni la ubicació responen a les d’una típica ciutat romana. 

La ciutat fundacional s’alça en la confluència de tres rius i sobre la falda occidental dels contra-

forts de les Gavarres. Hagués estat més adient bastir una ciutat ex novo en un punt més alt com

Montjuïc, des d’on s’hagués garantit una posició absoluta de domini, o al pla, on s’hagués pogut

bastir una ciutat típicament itàlica amb forma rectangular, però la fundació de Gerunda respon a

un objectiu absolutament estratègic. Es pretenia controlar el vell camí d’Heracles, una antiga via

datada des de temps immemorables que travessava la península de nord a sud i que els romans

van condicionar i millorar sota el mandat d’August, convertint-la en la principal via de comunica-

ció terrestre, la Via Augusta. La Via Augusta anava des de Gades (actual Cadis) fins a la capi-

tal de l’Imperi, Roma, i servia de pas per a les tropes imperials a més d’efectuar-s’hi el transport

de mercaderies.

Fins aleshores aquesta tasca de control l’havia exercit l’oppidum ibèric de Sant Julià de Ramis,

l’antic poblat de Kerunta. Es pretenia, però, un control més directe, aquesta fou la raó per la que

els habitants de Sant Julià de Ramis foren traslladats a  un establiment més proper a la via, afa-

vorint així la comercialització i a la vegada, el procés de romanització. 

La Via Augusta en el territori de Gerunda seguirà pràcticament el mateix recorregut que el vell

camí d’Heracles: travessava l’Onyar per la part meridional de la plaça Catalunya i continuava

cap el sud més enllà de la Rutlla, cap a Palau- sacosta; continuava cap el nord per l’actual carrer

Albareda, plaça del vi, carrer Ciutadans, plaça de l’Oli i s’enfilava pel carrer de la Força fins arri-

bar al punt més alt del seu recorregut, a l’alçada de la plaça de la catedral; des d’aquest punt

començava a baixar per l’actual carrer del Llop o pujada del Rei Martí, travessava el Galligants

i continuava per Pedret entre Montjuïc i el riu Ter fins al Pont Major. 

Per dominar el pas de la via Augusta el lloc més adient, l’únic de fet, és el triat pels romans, ja

que permet un control còmode del camí, a més la topografia irregular ofereix unes condicions

defensives excel·lents de manera natural.  Gerunda era l’indret apropiat per actuar de fortalesa

i de clau de pas. La seva situació propera al mar, l’altra gran important via de comunicació, així
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com també als Pirineus i altres ciutats romanes del Maresme, el Vallès i el Barcelonès, garan-

tien l’èxit de la fundació. Disposava a més, de moltes terres circumdants que permetien l’explo-

tació agropecuària.  

A més de la maqueta, trobem en aquesta sala altres peces exposades que fan referència a les

troballes que han facilitat informació de gran interès referent a les vies. Els Itineraria eren una

mena de recordatoris on es descrivia una via o un conjunt d’elles, indicava punts concrets situats

a distàncies variables, i que com a màxim eren a una jornada de camí, on el viatger sabia que

trobaria seguretat, aliments, i lloc per reposar. Aquests punts, que podien ser ciutats o simple-

ment parades en el camí només amb aquesta finalitat, es coneixien amb el nom de mansiones,

i hi havia també la indicació amb milles romanes4 de la distància que separava l’una de l’altra.

Gerunda tenia aquesta condició de mansió en l’itinerari que seguia la via Augusta.

Al Museu hi ha la reproducció d’un dels quatre vasos de plata anomenats Apol·linars trobats a

Vicarel·lo (Laci, Itàlia), en el que apareixen totes les parades o mansiones del camí que hi ha

entre Gades i Roma; Girona se situa entre Aquis Voconis (possiblement Caldes de Malavella) i

Cilnianam (Cervià de Ter o entorns).

Una altra font per obtenir informació de les vies són els mil·liari, els trobats a la zona de Girona

són unes peces cilíndriques de pedra sorrenca, amb una base per fixar-les en el terra.

Assenyalaven la distància des del senyal a la mansió més propera, i també hi constava el nom

de la via així com referències a l’emperador sota el govern del qual s’havia fixat el mil·liari, sovint

amb lloances del govern. Proporcionen dades no només sobre el recorregut de la via Augusta,

sinó sobre la conservació i arranjaments del camí durant aquesta llarga etapa. 

Al territori de Girona se’n van trobar tres, dos a Palau Sacosta, amb una doble inscripció que

ens indica que foren reutilitzats, i un altre a Sarrià de Ter, al costat del Pont de l’Aigua, datat

l’any 238 d.C i dedicat a l’emperador Maximí. És aquest últim el que trobem reproduït al museu,

els originals es poden veure exposats al Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants.   

Si ens fixem en la maqueta podem fer referència als orígens de la ciutat i al seu perímetre urbà

en aquell primer moment. Aquesta és una època de la història de Girona de la que falten moltes

dades per conèixer. Tota la informació sobre la fundació i sobre la baixa república s’ha obtingut

a través de les fonts arqueològiques, no hi ha constància de cap referència textual. Cal doncs

tenir en compte les mancances i limitacions d’aquest tipus de dades, però el que sí és fiable és

la datació del primer circuit murat durant el primer terç del s. I aC, esdeveniment coetani a la pri-

mera ocupació del lloc. 
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4. 1 milla romana equival a 1.478,5 metres



Aquest primer circuit murat es mantindrà intacte fins al Baix imperi (finals s.III d.C. - s.V d.C.),

moment en què les muralles s’hauran d’adaptar a les noves necessitats defensives. El períme-

tre urbà de la ciutat fundacional és molt similar al baiximperial, força millor documentat i millor

adaptat a la complexa topografia del lloc. El punt més elevat era Torre Gironella i hi havia dues

portes d’accés al recinte emmurallat, pel sud la porta Onnaris situada a l’actual Placeta del

Correu vell, i Sobreportes al nord.

Les restes ceràmiques trobades durant les excavacions efectuades entre el 1971 i 1973 a la

casa Pastors, actual Palau de Justícia, sobre el sector occidental del castell de Sobreportes i

sobre la vella muralla romana, van permetre datar les primeres fortificacions urbanes probable-

ment entre el 80 i el 70 aC. Aquesta data es confirmarà arran de les excavacions dutes a terme

l’any 1987 a l’interior de la torre Gironella. 

Els trams conservats d’aquest parament utilitzat posteriorment com a fonamentació de les defen-

ses baiximperials, els trobem a la torre quadrangular de la torre Gironella i el sector de la mura-

lla que hi connecta en un llarg tram a l’interior de l’edifici de les Àligues. Un altre bon tram con-

servat es situa a casa Pastors en la part inferior del parament que dóna davant mateix de l’es-

glésia de Sant Feliu. Són les restes escasses d’un parament de pedra calcària nummulítica fet

a base de blocs poligonals de mides ben variables. Tot i que sovint són força grans, les dimen-

sions estan lluny de ser considerades com a ciclòpies5.

Ja des del la fundació de la ciutat, es va ubicar al vèrtex punxegut vers orient, una torre amb la

funció de baluard que protegia el sector més proper a la muntanya. Era l’ única torre d’aquest

primer recinte, amb unes mides de 7,80 per 10,60 metres6. D’aquesta estructura només en que-

den els fonaments, aprofitats en bastir-se més tard la torre baiximperial. L’any 1987 es van dur

a terme unes excavacions que van demostrar l’existència d’una porta a llevant que comunicava

Gerunda amb les Gavarres i la Vall de Sant Daniel. Aquest era un sector de gran importància

econòmica des d’on es subministrava a la ciutat llenya per combustible i fusta per a la construc-

ció.

La muralla continua baixant pel sector del pati de les Àligues i la plaça Sant Domènec fins a

l’inici del carrer de la Força, a la placeta del Correu Vell, seguint un camí pràcticament recte però

adaptant-se als desnivells i irregularitats de la roca. És precisament en aquest punt on es troba-

va una de les portes de la ciutat, la meridional, de la que ja no en queda cap resta. La part de

llevant de l’actual carrer Ballesteries és un penya-segat damunt del riu que constitueix el límit

occidental de la ciutat. La naturalesa del lloc feia innecessàries en aquest sector les obres de

fortificació que existiran posteriorment en època baiximperial. 
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5. Les muralles del s.II de la Neòpolis d’Emporion són similars, amb carreus molt grans poligonals però formant filades rectes i de vegades amb pedruscall menut
omplint els espais entre bloc i bloc. També s’empra una tècnica similar en la construcció de la muralla que encercla la ciutat regular de tipus itàlic d’Empúries, de
finals del s.II, amb blocs més petits molt ben encaixats, poligonals i irregulars, fent servir també pedra local (una calcària de to blavós) o les muralles fundacionals
de Baetulo amb una cronologia idèntica a la de Girona.
6. 26 peus romans per 35 i un terç.



El costat nord segueix entre la plaça de Sant Feliu i la catedral, amb la porta septentrional de la

ciutat a Sobreportes. Pel que fa al tram de muralla fundacional pel sector de la catedral, tot són

hipòtesis, però és evident que en aquest indret el mur s’adapta als grans desnivells naturals. Es

tractava doncs d’una planta poligonal, de traçat irregular i molt allunyada de la que normalment

presenten les ciutats romanes de nova planta.

A l’àrea de Girona hi ha tres zones més o menys planes, tres terrasses naturals amb espai sufi-

cient per emplaçar ja des de la fundació, els edificis públics religiosos i cívics. El primer replà es

trobava tot just travessant el Portal de Sobreportes, format pel carrer de la Força i la plaça de la

Catedral, als peus de l’escalinata. Aquesta escalinata ja existia en època romana, separant l’es-

pai cívic del fòrum, que es trobava en aquesta primera plataforma, de l’espai religiós, ubicat a la

segona plataforma. La segona plataforma era l’ ocupada avui per la plaça dels Apòstols, palau

episcopal i plaça Lledoners, era la zona urbana més gran i espaiosa.  Finalment, la més eleva-

da era la constituïda per la Caserna dels Alemanys punt neuràlgic de la defensa de la ciutat,

cimejat per la Torre Gironella. Entre el punt més baix i el més elevat hi ha un desnivell de 60 m. 

Malgrat tot, els estudis i anàlisis posteriors, han permès fer palesa l’existència d’un urbanisme

interior que s’adaptava a la topografia del lloc. L’eix principal nord-sud era la Via Augusta, l’ac-

tual carrer de la Força, el seu tram dins el recinte emmurallat exercia la funció de cardo maxi-

mus. Altres carrers paral.lels i altres perpendiculars permetien descobrir una xarxa viària força

regular que amb el pas del temps s’ha anat deformant i modificant parcialment. Molts altres

carrers est-oest documentats o existents encara, a llevant o a ponent del carrer de la Força, con-

firmen aquestes suposicions. Per comunicar la plataforma de la Força -plaça de la catedral amb

les més altes a la Seu - Lledoners - Bellmirall i sector de Gironella va ser necessària la construc-

ció de rampes i escalinates que defineixen la topografia poc còmode de Girona.  

En aquesta mateixa sala també trobem reproduït un dels vuit frontals de sarcòfags de mar-

bre encastats al mur de l’absis de l’església de Sant Feliu. En època romana era habitual ubicar

les necròpolis a l’exterior de la ciutat, tot seguint el recorregut de les vies, i preferentment al cos-

tat de les portes d’entrada. Pels romans era absolutament prohibit enterrar o incinerar els morts

a l’interior del pomerium de la ciutat, àrea sagrada i protegida dels déus, que podia coincidir amb

els límits de la muralla.

Es coneix l’existència d’un cementiri a la part nord, arrel de les excavacions que l’any 1986 es

realitzaren al peu del campanar de Sant Feliu, on aparegueren estructures romanes amb una

cronologia difícil de fixar. Es trobaren enterraments d’èpoques diferents fet que constata que el

cementiri va tenir una llarga utilització. S’hi trobà una inhumació molt senzilla, i d’altres tombes

més monumentals. També hi ha indicis de l’existència d’un cementiri més enllà de la porta sud,

on avui hi ha el carrer Carreras i Peralta. No massa lluny, davant l’església de Santa Susanna
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del Mercadal, l’any 1890 es van fer unes excavacions en què es van trobar tombes d’inhumació

baix-imperials. Estaven molt per sota del cementiri parroquial més modern, i alguns dels sarcò-

fags que es van trobar es conserven al Museu Arqueològic de Sant Pere. Gràcies a aquestes

troballes podem afirmar que a la baixa Antiguitat hi havia, a la riba esquerra de l’Onyar, un nucli

habitat, una vil·la o conjunt d’elles (vicus) de certa entitat, capaç de donar lloc a una àmplia

necròpolis, amb unes 20 tombes.

A més de les necròpolis situades a tocar les ciutats, també n’hi havia d’altres al costat dels

camins que corresponien a les vil·lae o vici. S’han trobat torres sepulcrals de l’ager gerundensis,

una a Aiguaviva (carretera de Santa Coloma) i una altra a Vilablereix. Totes dues són d’opus cae-

menticium, i es tracta de monuments funeraris que conservaven una o més urnes cineràries del

propietari i familiars d’una vil·la.

Sabem que el ritual funerari romà fou doble, i dominà un o altre segons les èpoques. Primer era

predominant la inhumació, però a partir de la baixa República (218 a.C.- 31 a.C.) ho fou la inci-

neració. En el s.II d.C. retornà amb força el costum d’enterrar les despulles, sovint en sarcòfags,

ritu que acabà per substituir del tot la cremació en el s.IV d.C.

El sarcòfag del rapte de Proserpina, podem dir que forma part d’un dels conjunts de sarcòfags

romans més importants conservats en el territori d’Hispània, parlem dels vuit sarcòfags que es

trobem als murs de l’absis de l’església de Sant Feliu. 

En trobem sis de paleocristians datats dins el primer quart del s.IV. Es tracta de peces d’impor-

tació, procedents de tallers romans i realitzats amb marbre de Carrara, un marbre de gran qua-

litat. Aquests sis luxosos sarcòfags eren d’un cost elevat, fet que ens constata l’existència en

unes dates reculades d’un alt grau de cristianització entre els ciutadans gironins més poderosos.

Conjuntament amb aquets sis sarcòfags, en trobem dos més de tema pagà, el del Rapte de

Proserpina, datat a la segona meitat del s.II i un altre on es representa una cacera de lleons, de

principis del IV. 

Pel que fa a la seva descoberta tot són hipòtesis, no se sap del cert en quin moment foren tro-

bats. Tot fa pensar però, que procedeixen del subsòl del temple gòtic actual i que foren trobats

o incorporats a l’obra en el moment de la seva construcció. La hipòtesi més probable és que per-

tanyin a una necròpolis que hauria existit en aquest indret, tal i com van confirmar les troballes

realitzades arrel de les excavacions del 1986, i on més tard fou enterrat Feliu, esdevenint lloc de

culte i peregrinació després dels edictes de tolerància. Ben aviat s’hi bastir una cel·la memoriae

en record del sant i per preservar el seu cos, de la que en tenim constància a partir del s.VI,

moment en què el culte al sant rep un impuls extraordinari gaudint d’un gran prestigi entre les

Gàl.lies i Hispània. El seu sepulcre va esdevenir un centre de pelegrinatge i un potent focus dina-

mitzador del cristianisme en aquestes terres.
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El pas de l’alt al baix imperi queda fixat per un fet significatiu: la construcció d’unes noves

muralles, al voltant del segle III, adaptades a les tècniques i necessitats defensives del moment.

Aquestes muralles compliran correctament la seva funció fins a finals del s.IX, moment en què

tindrà lloc una tercera reforma. 

Les muralles fundacionals, com ja hem dit, faran la funció de fonamentació, així doncs les mura-

lles baiximperials segueixen el mateix recorregut. Estan fetes però amb un tipus de pedra dife-

rent, la pedra sorrenca, menys resistent que la fundacional i extreta de Domeny, les pedreres a

l’altre costat de Ter. Es tracta de grans carreus quadrangulars, de mides força regulars. Aquesta

muralla sí comptarà ja amb torres defensives moltes de les quals podem observar encara al cir-

cuit murat vers l’oest per migdia. Són de planta quadrangular (les cilíndriques pertanyen a la

reforma altomedieval del s.IX). Durant aquestes reformes s’obrí una tercera porta, la porta

Rufina, a la plaça de Sant Domènec, que permetia l’accés est a la ciutat, era una entrada en

baioneta i amb una altra torre defensiva. 

A partir d’aquí continua un altre tram ben conservat, fins a l’alçada de la torre cilíndrica anome-

nada torre Agullana i després en línia recta fins al carrer de la Força, on es trobava la porta sud

protegida per dues grans torres. Al nord, el portal de Sobreportes s’ha conservat intacte, prote-

git per dues torres quadrangulars fetes exteriorment de grans blocs de pedra sorrenca, ànima

de formigó i un gran farcit interior de terra, recobertes pel cos cilíndric d’època medieval. Des

d’aquí la muralla continua, vorejant el mur nord de la catedral fins arribar aproximadament a l’al-

çada de la torre de Carlemany, bastida amb blocs reaprofitats de sorrenca, girant en angle recte

vers el Palau episcopal i tornant a tombar després 90 graus per dirigir-se vers Gironella.

Les excavacions de la casa Pastors van permetre també datar aquesta muralla amb força pre-

cisió a les darreries del s.III. Es tracta d’una construcció ràpida i necessària després de gairebé

un segle d’inestabilitat i de les invasions germàniques que afectaren a les Gàl.lies i Hispània

durant el principat de Gal.liè.
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