
Aproximació 
a l 'estudi 
de la 
Via Augusta 
a les 
c o m a r q u e s 
de Girona 
( I ) 

INTRODUCCIÓ 

Sens dubte, Id Catalunya pre-romana poseía 
una bcna xarxa de camins que comunicaven els 
diferents nuclis habitats repartíts al llarg del 
país. Pero amb l'arribada deis romans, aquests 
camins no podien servir, ni de lluny, per a fer 
possibles les seves aspiracions de conquesta, ÉS 
per aixó que els mes importants (entre ells l'a-
nomenada via Heráclea), foren immediatament 
apariats a f i que servissin de vehicle per a la 
romanització. I és que potser no hi ha en la 
romanització un aspecte tan básic i necessari 
com el de les vies de comunicació. Les rutes 
determinen en gran part el desenvolupament 
de la conquesta i el de l'explotació, fins al punt 
que no es podría entendre aquesta sense teñir 
en comote la gran xarxa de camins construTts, 
o senzillament adobats, pels romans. 

Les nostres ambicions no son, ni molt menys. 
estudiar tots aquests camins, ia que altres amb 
mes medís i autori tat cientif ica han emprés 
aquesta tasca amb exceHents resultats a ve-
gades i DOC satisfactoris en altres ocasions. El 
ncstre objectiu és determinar el recorregut de 
la via Augusta per terres de Gircna, posant es
pecial interés en aquells punts foscos aue els 
autors pretérits han volgut i l luminar amb res-
postes hÍDotétioues, resultants de la manca 
d'investigació damunt el terreny i, sovint 
—malauradament— a l'afany de reivindicar 
per a la «petita patria» rhonor d'una ant iguitat 
venerable. 

Hi ha tres fonts básíaues per a Cestudi d'a-
ouesta via: els autors clássics, els Itineraria i 
els documents eoioráfics. Acuestes s'han d° 
veure comolementades per i'arqueologiíí. oue 
és, en úl t ima instancia, la que pot confirmar 
tc t l'aDarell teóric que ens donen les fonts an
tigües. En aquest cas, entenem l'araueolcqi-^ 
sota dos aspectos: a) sequír les restes del camí 
i. d'ésser necessari, neteiar-lo per a facil itar 
l 'estudi; i b) localització de ¡acíments al Maro 
de la via (auasi semore intu'íts per l'abundcsa 
cerámica superficial concentrada en alguns 
punts). 

Básica és també la cartoorafia, oue hem u t i -
l i tzat orofusament fmap. 1 :SO.O0O i 1 :25.000), 
i IPS fotcqrafies aéries. que hem t inqut ODortu-
ni tat d'estudiar acuradament í aue en ocasions 
han proporcionat alguna sorpresa. 

I ia per acabar d'enumerar les fonts u t i l i t 
zades per a realítzar el present treball , només 
ens resta parlar de la tooonímia aue, en al
guns aspectes ha donat resultats interessants. 

per 

Josep Casas I Genover 

LES FONTS ANTIGÜES 

Sabem pels autors clássics nue hi havia tres 
camins en la provincia de Girona. Aqüestes 
fonts ens parlen de tres vies que creuaren les 
nostres comarques, en éooca pre-romana una, 
í en plena época romana les altres dues. No les 
hem de considerar com a tres calcades sepa-
rades en l'espai, sino en el temps, És ciar que 
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hi ha la possibilitat que no passessin exacta-
ment pels mateixos llocs; pero poc va variar el 
recorregut d'una i altres, encara que en certs 
moments les fonts semblin apartar-nos del ve-
ritable camí. 

Aquests tres camíns son: la via Hercúlea, 
la primera via mi l i tar o via Domit ia, i la via 
Augusta. 

La via Hercúlea era coneguda des de feia 
temps, i comunicava Italia amb la Bética. Sf̂ -
gurament, en un principi deuria ser nemes 
una ruta natural no massa ben delimitada, 
utií i tzada des d'antic pels diferents gruos 
que arribaren a la Península. Mes tard esde-
vingué camí. Aauest ¡a existia com a tal en 
el segle IV a .C, puix que Timeo (aproxima-
dament 340-250 a.C.) ja ens en parla en el seu 
Mirabilis Auscultaciones, 85 : 

t K i f l i ; ' I - r- LIIÍ; tf'ic I V thíe, •.f\r, KLK-¡ IH^IC «a L K t ^^o^ L yúi^v 

y.^C "IS'ípwv t í v a í i ivQ !i6d\i 'Hp^ÍK^CLUv na>.DU|icvT)«, 6 i ' 

^ ( tdv ic "E^\ ' iv tav TE tyx'-'P'-Oí tLC nopE'-iiiuL, T I P C L -

oOu i lino tCiv napoikoOviwv, Snu»; |ir)6i:v 46 i'<r:3fl' ITÍV 

-[¿p í^ntiLav tit-. Lvti\í Ka O' oír; 3^ ( t J t j - i i id i í ÍH ' i í i a , 

Diuen que exisfeix un camí anomenat d'Hér-
cules des d'ltália fins a la Céltica, els Celtoli-
gurs i els Ibers, peí qual, tant si va un grec com 
un indígena és vigtlat pels que allí habiten, a 
fi que no sofreixi cap ¡n)úria; ja que están oblÍ-
gats a pagar una multa aquells dintre de les 
quals fronteres ha tingut lloc la injuria. 

De totes maneres, encara que no sabem exac-
tament per on passava aquesta via, cal suposar 
que agafaria el camí mes transitable; o siguí, 
planer i cbert. Per tant, és lógic pensar que la 
calleada passés, en alguns llocs, relativament a 
prcp de la costa i seguís per la ruta natural de 
la depressió prel i toral. 

Aquest camí seria el que mes tard aprof itaren 
els romans, els quals el van arranjar i senyalar 
cada vuit estadis (1 mil la). Polibi el cita en el 
s. II a. C , pero esdevingué important a partir 
de la conquesta de la Gállia Narbonesa a fináis 
del mateix segle. Polibi {200-125 a. C ) . His
toria I I I , 39, 2. 

ttná 6E l a ú í n i ; t l o i v I nC |i£v láv " I p i p a notajidv k í ^ l -

KÓoioi cna^LOL npdi; S I - O X I ^ L O L C , i ' id b¿ l o ú i o v t id\ i \ ) 

zlc, "Eijiiópvov x'-'^i-OL o<Jv t^aKQoLoi,i;, ( . . . ) naC [iiiv 

fcvTtCSev InC Tiiv ToC 'PotavoC ÓLupaaiv ncpt x'-^'^oiji; 

t^nHOOLOUt; TüOia yap vCv 0c(5>iMái l u i a L woi OEOTIJICÍW-

1UÍ tíota OTaSCoui; 6HIU> ¿i,a ' Punía LLJV t n L(I LXW. 

I d'aquesta ciutat (Cartago Nova) al riu Iber 
hi ha 2.600 estadis, i des d'aquest a Emporion, 
1.600. Des d'Emporion a Narbona hi ha cap a 
600 estadis i des d'aquest lloc fins al pas del 
Roine, al voltants de 1.600. Dones aquest camí 
actualment ha estat mesurat i fins i tot acura-
dament indicat cada vuit estadis pels romans. 

Si fem cas d'aquest frí 'gment, ceiem que 
aquesta calcada entrava a la Península per al
gún ccll del Pirineu i es dirigía cap a Empúries, 
per a seguir després cap al Sud. De totes ma
neres. I'ambiquitat del text de Polibi pot portar 
a confusicns, puix aue no se'ns hi descriu un 
it inerari, sino les distancies entre diferents 
punts molt allunyats entre ells. 

És ciar que no hem de rebutjar la pcssíbilitat 
oue en éooca antiga hi haqués un camí que pas
sés per Empúries, donada la importancia que 
tenia aauesta ciutat. Fins i tot tenim noticia 
d'un camí empedrat que es troba abans d'arribar 
^ Ullastret i que sembla venir d'Empúries (1). 
Pero quan la via mil i tar esdevinqué important, 
ia passava peí mateix lloc que mes tard ocuparía 
la via Augusta, ccnservant-se el camí que la 
uniría amb Empúries. Pensem que aauesta ciu
tat no ouedaria aillada del camí principal, ¡a 
oue si tenim en compte que Cató va establir-hí 
el seu campament a tres-mil passes, aouest po
dría ésser perfectament un punt intermíg entre 
la calcada i Empúries. 

Ja havíem di t que en temps d'August, quan 
ps va fer la gran xarxa de camins romans a la 
Península, fou adobada altra veoad^ aauesta 
calcada. Aleshores, quan Cicero (106-43) diu 
en el seu P. Vatícinus, 12; Cum lllud htspanien-
sis pedibus fere confíci soleat aut, siqui navi-
gari velit certa slt ratio n?vigandi (2), es refe 
reix encara a la via Domit ia, puíx que l'altra 
és posterior. 

EL TROFEU DE POMPEU 

Una qüestíó de primer ordre per a poder si
tuar la via és la referent al pas d'aquesta pels 
Piríneus. ¿On hem de cercar el Summum Pyre-
neum oue aoareix en els Itineraria? Els prímers 
estudiosos (Marca, Puiades) el situaven en el 
c'-ll del Portús; altres creuen que seria mes a 
l'Est, Pero deíxem la paraula ais autors dássícs, 
encara aue poca llum peden aportar al respecte. 

Estrabó és el primer, í potser l 'únic, que ens 
diu oer on creuava els Piríneus aquesta via. 

Estrabó. L. I I I , IV, 9. 

TiMct; II.E' MUL (¡Lva'i tfju li),-. Iiu(iiiuT|r, .'Jiipijy 

vcu v-iuL (lExpi. iDv i'iu'i9'iii.Ín,jv n'Vi i;.i(iiiTi.iou, h.' ¿iv 

Ha6LC«lJ(ll.̂ J ele; i i jv rf,(.j " IMIUI ILVTÍV • iM ' i i ' ú i / f.n \?,.\ 

I i i i \ ta i ; , Krii' mi \ in ta TTÍV H.i L I i x i ju . HÍ'J-ÍT) 6 'h ¡íidr; 

•'.'i-ít \ifj n>.T),)L(jf;r. L if) • ía\ ' i i i r ) noic '•'•irpújt " H * , «ai 

|iS\LOta t̂ J TOLÍ; itpdt; t<fi£í<ttw u c u t o i ' 'féoeiaL 6E InC 

•louYH'iDLOU FicóJov Mai lei ie'p.^v HUC loD Kaoa$<¿^oc 

xu-.ouwdvou nei i 'au .f) Aaii 'vi, yí^LitiT,, vOwvroc nüXÜ 

td i^;, k* ;v . 

(1) PERICOT-OLIVA: Activiciatíes de la Comisaria 
provincial de excavaciones. «Anales del I.E.G.» v. V I I 
p. 362. Gitana, 1952. 

(2) «I malgrat ésser costum gairebé general anar a 
Hispánia per térra, i hayent una ruta ben coneguda si es 
vol anar per mar». 
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Alguns (deis indicefes) habilen ets alts de la 
Pirene fins al monument de Pompeu, per on es 
va d'itália a Híspanla Ulterior i, abans que res, 
a la Bética. Aquesta vía en parf s'apropa al mar, 
en parf se n'allunya i aixó sobretot en la parf 
occidental. La vía va del monument de Pompeu 
a Tarraco peí Camp Joncari i Seterrae i el Camp 
del Maralon, que s'anomena aíxi en llatí per 
criar-s'hi molf de fonoll. 

Per íant, per locaiitzar el coll per en dis-
corria el vial, hsm de trcbar primer els Trofeus 
de Pompeu, cosa gairebé impossibie si ens vo-
lem fiar deis autors clássics. No és que manquin 
referéncies ells, sino que aqüestes son en gran 
mesura ambigües. Per exemple, el mateix Es
trabó (IV, 1,3) ens d iu : 

Dio Cassi, en el 4 1 , 34, 3 de la seva obra, 
referint-se a César d iu : 

Obioí 6 t l iEipi . Tui^ijaxdvTii; HAOIIOLC t>ii>iiLiKtT|" Í . V Í E D -

5EV 6£ 6 i u mO IluptivaJou npoxwpi^jv Tponuiuv , j t« oh-

pui(iov 6E bñ U \t3ü)v HEOIWV ou\iojHc>6L.)iT|^tvpv i i t y y 

o(j noppi j i , 

Eli es dirigí per mar a Tarraco. Des d'ailí va 
anar pels Pirineus sense erigir cap trofeu en les 
seves comes, creient que Pompeu no havía gua-
nyat cap bona reputado per haver-ho fet. Pero 
aixecá un gran altar fet de pedrés treballades, 
no lluny deis trofeus del seu rival. 

f v L ü i , bí 1QV T í - o v F.V i^ t o i L l a !;0|inTjLOU -cpón'iLa Bpi.ov ' l\iriQÍ(ii; ¿Tio-pa L vouu L xaC i^lt, K.í.^XLx'^'; 

pe 
Alguns díuen que el lloc deis trofeus de Pom 
u és el límit entre la Iberia i la Gallia. 

També en el capítol IV del libre III hi ha una 
noticia que possiblement va recollir Estrabó de 
Posidoni, autor d'una «Historia de Pompeu», i 
que va viure fins a l'any 62 a. C. 

Tuvwv TE 6>.LVovi; nai ApLnov -ÍOUC, nfiouiiyopEUOMtvouc 

' i v i i N t Í T a i ; , (nycpLoiiévoiJí; i c i p a x i ' 

Des de I'Ebre fins al Pirineu i els Trofeus de 
Pompeu hi ha 1.600 estadis, i allí están alguns 
deis Edetans, i en la resta els anomenats Indi-
cetes, que están dividíts en quatre parts. 

Salusti ens parla de les circumstáncies en qué 
foren aixecats els Trofeus: Pompeíus devictis 
Hispanis Tropheae in Pyrenaei iuguis constituit 
(3). Plini ens ho torna a repetir: Excitatis in 
Pyrenaeo traphaeis, oppida DCCCLXXVI ab 
Alpibus ad fines Hispaniae Ulteriorís in ditio-
nem redacta victoriae suae adscripsit, et maiore 
animo Sertortum tacuit (4). I mes tard ens en 
parla en una frase dirigida a Pompeu: Nonne 
illa stmilior fui est imago quam Pyrenaei iuguis 
imposuit? (5). 

(3) «Un cop vencurs els hispans, Pompeu posa uns 
trofeus al Pir ineu». 

(4) «Aixecats uns trofeus ai Pir ineu, hi va inscriure 
el nom de 8 7 6 ciutats sotmeses per la seva victoria, des 
deis AIps ais confins de la Híspanla Ul ter ior ; pero per la 
seva magnanimi ta l calla el nom de Serton». 

(5) «Per ventura no se t'assembla mes la imatge que 
manares collocar al congost del Pirineu?» 

O sigui que fots aquests autors l'únic que ens 
diuen és qu9 els Trofeus de Pompeu s'aixecaven 
en algún coll deis Pirineus, pero no sabem en 
quin d'ells. Potser, si seguim la toponimia i el 
que diu Marca (6), podrem dil lucidar la qüestió. 

Efectivament, ell sosté que el Portús no és 
altra cosa que aquest pas, que hauria conservat 
el ncm des del temps en qué els romans el «ba-
tejaren». Hauria estat, per a ells, la porta d'en-
trada a la Península; el coll o port de muntanya 
que feia a aquesta accessible ais pobles de l'ex-
terior. I d'ací vindria e seu nom de «Portus», 
que encara es conserva en l 'actualitat. 

Ja hem di t que la teoría segons la qual la vía 
Augusta psssava per aquest coll és molt vella. 
Els prlmers a defensar-la foren Marca i Puja-
des (7), i continua vigent fins a fináis del s. X I X 
en qué aparegueren altres hipótesis. Quasi totes 
elles coincideixen que el pas sería mes a l'Est 
(ccíl de Macana, coll de Banyuls). Pero nemes 
la trcballa deis Trofeus de Pompeu podría acia-
rir la qüestió. 

Actualment l'arqueolcgia no pot aportar cap 
dada referent a aquest monument perqué res 
no se'n conserva. Pero potser els erudits del 
segle passat o antericrs poden aportar quelcom 
que ajudi a díMucidar la qüestió, ja que ells es-
taven mes a prop en el temps, de les restes (8), 

(6) MARCA. La Marca Hispánica. París, 1680. Bar
celona, 1965, pág. 62 . 

(7) MARCA. Op. ci t . PUJADES; Crónica Universal 
(̂ e Catalunya. 

(8 | La noticia mes vella que coneixem és treta del 
diarí de viatge de l'ambaixador veneciá Segismondo Ca-
valli (15671. Diu el següent; A dos millas subiendo, en
contramos un lugar de dos casas que llaman La Closa, 
donde hay unos restos antiguos que dicen que antigua-
rnente se llamaban Trophaea Pompcii. MARQUÉS, J. M . : 
«Paso por Gerona de Segismondo Cavalli» (1567) , a «Re
vista de Girona», 84 , p, 329, 3.'''' t r im. de 1978. 
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Botet- i Sisó (9) ens diu que Henry, autor de 
la Historia del Rosselló, opina que el [ncnument 
estava enmig del coll del Portús i el de Panis-
sars, on actualment hi ha el castell de Belle-
garde. Al l í hi havla una torre rectangular de 
3 5 x 2 5 m. de planta i 17,5 m. d'alcada, en la 
qual hi hauria relleus i una lápida commemc-
rativa. Aquesta torre esdevingué fortalesa en la 
qual els gots hi afegiren una torre mes petita 
pero mes alta. Fcu enderrocada per Vauban per 
a poder-hi construir el castell abans esmentat. 
Per a teñir una idea de com eren els Trofeus 
de Pompeu, pensem en els Trofeus deis AIps 
que, com és sabut, foren construVts a imitació 
deis primers (Fig. 1). 

Figura 1. - Trofeu deis AIps construit l'any 7 a. C, a 
imitació del Trofeu de Pompeu Magne. (Fotografia 

cedida amablement per Maria J. Pena). 

El mateix Henry diu que Tara de César era 
una gran massa de pedrés treballades, aixecada 
en l'Exclusa A l ta . Els gots la van destruir per 
a la construcció de les fortaleses que defensaven 
el pas del Pirineu. «Encara avui día, diu Botet 
i Sisó, es veuen restes romans aprofitats com a 
material de construcció en edificis d'época pos-
terícD) (10). 

Les diferents hipótesis esmentades anteríor-
ment son molt ben síntetitzades en un treball 
de Golobardes, juntament amb la seva (1 1). Eli 
creu que el pas seria mes a l'Est, ja que sí la 
via passés peí Portús, aquesta hauria de fer un 
are des de Narbona i trencaría el costum deis 
romans d'anar en línea recta. Pero pensem que, 
si els romans manteníen la línia recta en els 
seus camins, era degut a la seva visió práctica 
de les coses, i la linea recta és la distancia mes 
curta. Mes s'han de teñir en compte molts fac-
tors a l'hora de seguir una calcada, i un d'ells 
és el relleu. Supcsem que, tant per ais cons-
tructors com per ais víanants, és mil lor que el 
camí faci un are ¡ vagí per terreny obert í pla-
ner, en lloc de voler conservar cbstínadament 
la línea recta circulant per turons i muntanyes 
—encara que baixes— amb els consegüents 
problemes de rieres torrents i vegetació. 

És per aíxó que creiem just i f icat l'arc que 
descriu el camí en passar pei Portús. aíxí com 
el que fa en passar oer altres índrets que veu-
rem mes endavant. De fet , damunt el terreny 
no es nota massa aquest are, degut a la seva 
extensíó; en canví, es notaría molt si passés mes 
a rOest, degut al relleu. 

Aauest mateix autor, Golobardes, insisteíx 
oue Estrabó diu que la via passava a través del 
Camp Joncari í no oel costat. Potser caldria 
fer alounes puntual i tzacions. En primer lloc. 
Estrabó va escríure la seva obra sense haver vist 
maí la Península i basant-se en el que deien 
altres autors. Per tant, ell no oodía teñir la se-
ouretat que el camí passés peí mig o peí costat 
del Camp Joncari. 

En seorin llcc, l'adverbí <^\>' es pot traduír oer 
a través de, pero també vol dir per, a part d'al-
trps sígnirjcacirns. Aleshcres, sí agafem aquesta 
últ ima traducció ens trobem que la vía passa 
DPI Camp Joncari; per tant, no ha de passar 
fcrcosament oel mig, sino oue oot discórrer peí 
costat on el térra seria mes ferm. Afegím-hí 
oue, encara que avui creiem saber on era el 
Camp Joncari, possiblement níngú no s'arrís-
caria a establír els seus límits occidentals, 

ELS «ITINERARIA» 

Son llarouíssimes Mistes de mansiones amb 
la única indicació de les distancies entre elles 
índícades en milles romanes, senyalant un se-
oui t de rutes entre diferents ounts de l ' lmper i . 
És ciar aue no és un catálep de totes les rutes, 
sino d'alqunes d'elles, les mes importants. S'es-
tá discut int encara si la seva confecció fou 
dequda a la iniciativa privada o si tenia alquna 
relació amb l'admínístració imperial; i si foren 
escrits oer fins comerciáis o com a treball d'eru-
dició. El que sí sembla probable és que els 
conservats fíns ara siguin copia d'un o dos I t i 
neraria origináis. 

(9) BOTET I SISÓ: De Gerona a Francia. «Revista 
de Gerona», v. I I . Gtrona, 1878. 

(10) BOTET I SISÓ: Op. ci t . pág. 7 0 - 8 0 . 
(11) GOLOBARDES: Las vías romanas en el Ampur -

dán. «Ampurias)), 1948, p, 35. 
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Cornencem exposant l'hinerari d'Anfoni, se-
guint l'exemple de la major part deis autors. 
L'exemplar que es conserva és del s. V i l , pero 
ror iginal podría ser de fináis del s. I I I . La part 
que interessa d iu ; 

Ad Pyreneum 

luncaria mp. XV I 

Gerunda mp. X X V I I 

Summo Pyreneo 

luncaria mp. XVI 

Cinniana mp. XV 

Aquis Vcccnia mp. XXI111 

El fet que repeteixi la ruta afegint-hi dues 
mansiones i omi t in t Gerunda, ha estat la causa 
que alguns autcrs pensessin que el cami es bi-
furcava en la part francesa i entres a la Penín
sula per dos colls diferents. Pero la comparado 
amb els altres Itineraria ens demostra el con-
trar i . 

Quant a la Tabula Paufingeriana, és de fots 
sabut que es tracta d'un mapa del s. X I I I , 
copia d'uns Itineraria picta que devien com-
prendre tot l ' lmper i , amb els camins, mansiones 
i distancies intermitges. De la part corresponent 
a Híspanla només es conserva un fragment, que 
és precisament el que ens interessa, ja que va 
des del Pirineu a Voconi (Aquis Voconís), 

(Fig. 2 ) : 

In Summo Pyreneo 

Declana mp. IV 

Juncaria mp. X I I 

Cemuana mp. XV 

Ce(ru)nda mp. X I I 

Vcconi mp, X I I . 

En tercer I loe cal parlar del Ravenate o 
Anónim de Rávena. Es tracta de un códex del 
s. V I I en el qual s'inclouen uns 300 rius i 
5.300 ciutats. Sembla la copia d'algun itinerari 
anterior, pero sense que apareixm les distán-

TAVLA KVT1N6EBIANA 

Figura 2. • "Tabula de Peutinger". El mapa no fa cap intent per assenyalar les dimen-
sions i la situado deis distints accidents geogréfics. Els rius corren d'Est a Oest, ef 
mar Mediterrani és una faixa lila. Malgrat íot, el mapa és molí precis en un aspecte: 
les distancies entre les poblacions son exactes. la qual cosa indica que és un itinerari. 
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cies entre les mansiones. S'ha de fer notar que, 
lant el d 'Antcn i com el de Rávena ens repetei-
xen r i t inerar i . Pero aixó no vol dir que sigui 
una copia de l'anterior, ja que no suprimeix 
cap mansió. 

Dlciana 

luncaria 

Crnniana 

Gerunda 

Aquis Vcconis 

Pyreneum 

Deciana 

luncaria 

Ciniana 

Gerunda 

Aquis Voccnis 

Una copia de l 'Anónim de Ravena és l'cbra 
ccneguda per Guidonis Geográphica. El seu 
autor, Guido de Pisa, va escriure el 1119 sis 
I libres sobre matéries histórlques i geográfi-
ques, copiant obres mes antigües, entre ellas 
el Ravenate. La part que ens interessa d iu ; 

9 luncaria 

10 Viniana 

1 1 Gerundia 

12 Aquis Buconis 

El document mes antJc que es conserva per 
estudiar aquesta via son els Vasos Apolinars. 
Son quatre vasos de plata de forma cil indrica 
trcbats a les Termes de Vicarello l'any 1852 
els tres primers, i el 1863 el quart. A cada un 
d'ells hi ha escrit, a quatre columnes separades 
peí mateix nombre de pilars ¡ónics acabáis en 
capitells corintis, l ' i t inerari de Gades a Roma 
amb l'enumeració de 106 mansiones i les dis
tancies intermitges entre elles. 

Hi ha petites diferencies peí que fa al nom 
de les mansiones i algunes divergéncies en les 
distancies. El quart vas és di ferent, tant per la 
factura com pels carácters, ja que la Metra és 
quasi cursiva. Semblen ésser del s. II i el seu 
contingut respecte a les ncstres comarques és 
el que segueix; 

Vas I 
Aquis Vocontis 
Gerundam X I I 
Cilnianam X I I 
luncariam XV 
In Pyraeneum XVI 

Vas II 
Aquis Vcconi 
Gerunda X I I 
Cilniana XI 
luncaria XV 
In Pyreneo XV I 

Per simplif icar-ho — ¡ agafant la milla de 
1.485 m . — podríem representar l ' i t inerari de 
la manera següent: 

In Summo Pyreneo 

a Deciana 4 mp. 5.940 m. 

a luncaria 12 mp. 17.820 m. 

a Cinniana 15 mp. 22.275 m. 

a Gerunda 12 mp, 17.820 m. 

a Aquis Voconis 12 mp. 17.820 m. 

A partir d'aquí, el que cal fer és localitzar 
i situar aqüestes mansiones d'acord amb les 
distancies, els autors i les diferents restes ar-
queológiques aparegudes en cada zona. Comen-
carem per Deciana, puix que la qüestló del 
Summum Pyreneum ja ha quedat prcu clara a 
l'apartat anterior. 

Nosaltres, com Marca, creiem que Deciana 
seria prop de Tactual poblé de la Jonquera. Pot-
ser els fonaments d'aquest poblé reposen da-
munt les parets enrunades de l'antiga Deciana. 
Pero l'arqueologia no ens ho pot confirmar, ja 
que fins ara no s'ha practicat cap excavació en 
aquell indret. 

D'altra banda, Texoltcació que dona Marca 
del canvi del nom de Deciana peí de la Jonquera 
ens sembla molt plausible, ¡a que si sequim el 
camí de l'esdevinqut amb Cartago Spartáría 
—oue es va ouedar només en Cartago— i ho 
aoliouem a Deciana Juncária. és possible oue 
s'anulés el nom en lloc de l 'adiectiü, i esdevin-
gués la Jonauera. Heras de Puig, en el seu 
treball, ens diu aue «en un mapa antiguo de 
Esoaña de la biblioteca del Palacio Episcopal, 
luncaria está marcado en Piqueras, y el punto 
de la actual Jonquera está designado con el 
nombre de Decima» (12). 

Quant a luncaria, que hom ha volput identi
ficar amb Fiqueres, cal fer notar que les proves 
aportades per a ¡ustificar-ho son mínimas, per 
no dir inaxistants. En primar lloc, la lápida oue 
^Dorta Marca (13), situada a l'església de Sant 
Pere a Figueres no demostra res, ¡a que no és 
mes Qua una lápida funeraria que Dot haver 
sort i t de qualsevnl indret d'allí al voltant. D'al
tra banda, sembla comunment accaotada la 
hipótesi segons la qual la ciutat de Figueres va 
néixer d'un mercat medieval (14), ¡ndepen-
dentment de l'antiqa luncaria que en aquells 
moments ¡a havía desaparegut. 

Vas I I I 
Aquis Voconis 
Gerunda X I I 
Cinniana X I I 
luncaria XV 
In Pyranaao XV I 

Vas IV 
Aquas Voccnias 
Gerunda X I I 
Cinniana X 
luncaria X I I 
Summo Pyrenae XVI 

(12) HERAS DE PUIG: Las vías romanas en la pro-
vinria de Gerona, «Rev. de Gerona;), v. I I , p. 3 0 1 . Girona, 
1882. 

(13) MARCA. Op. cia., p. 220 . 

(14) ROVIRA I V IRGIL I : Historia Nacional de Ca
talunya. Barcelona, 1924, 
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En canvi, és molt mes plausible la hipótesi 
d'Heras de Puig que la sitúa en el lloc anome-
nat r«AigLÍeta», a pocs cents de me tres de 
Tactual ciutat. A l segle passat havien aparegut 
en aquell lloc gran quanti tat de restes roma
nes, des de tégules i ámfcres (fragments), a 
restes de sarcófegs. Arqueológicament, aquells 
son els terrenys mes férttis de Tentorn de Fi-
gueres; pensem tambe en el que ens diu Heras 
de Puig en la cita abans esmentada. 

La «mansio» que presenta greus problemes 
de localilzació és Cinniana. Molts han estat 
els investigadors que han íntentat de situar-la 
[)5), pero el seu treball no ha anat mes enllá 
de la hipótesi en no poder aportar suficíents 
restes materials de la seva existencia. Dintre 
d'un espai molt ampli , se l'ha situada en d i -
ferents punts que nemes teñen en comú entre 
ells la distancia de 15 mp. que la separa de la 
zona de Figueres; i sovint aquests indrets son 
lluny del lloc per on passava la via romana se-
gons les diferents hipótesis. 

Nosaltres creiem que es trcbaria prop de Ra-
set, veTnat de Cerviá de Ter, o potser mes al 
Nord d'aquest lloc. Marca ens diu que «passat 
el Clodiá (. . .) es presenten les ruines d'una 
pobi ació mes gran; encara hi ha allí un 
pcblet no despreciable (...) ancmenat Cervia-
num en els documents antics, i actúaIment 
Cerviá» (16). 

No és estrany que ell situT les ruines a Cer
viá, puix que el veTnat de Raset, com haviem 
di t , pertany a aquest munic ip i . De fet en tota 
l'área hi ha nombrosos vestigis romans, A part 
d'una vi l la, tenim noticia d'un forn que fou 
destruít fa pees anys, tan punt es va trobar. 
També es trobaren restes de parets I cerámica 
romana en obrir-se u nrec per a conduceió 
d'aigües a Raset. Malauradament les restes 
foren enterrades sense poder ésser estudiades 
degudament, i la cerámica ana a parar a mans 
de particulars, 

Com veiem, no son pocs els factors que in
citen a situar Cinniana en aquest punt. Pero 
noves dades, de no menys pes, ofereixen una 
altra alternativa. 

En primer lloc, la distancia entre Raset i Gi-
rona difereix sensiblement de la donada pels 
Itineraria. Una vegada seguit i assenyaiat el 
cami damunt un mapa I ;50-000, el varem me
surar segutnt detalladament el seu recorregut. 
El resultat va ser que la distancia de 12 mp. 
(17.820 m,), que segons aqüestes fcnts hi ha-
vía des de Gerunda a Cinniana, ens assenyala 
un punt situat al Nord de Raset; i des d'aei 
fins a l ' indret on haviem situat lunearia hi ha 
1 5 mp justes. 

(151 BOTET I SISÓ, CONSTANS, JUANDÓ ARBOlX, 
PELLA I FCRGAS... , només per ci far-ne alguns. 

[16) MARCA. Op. Cít., p. 222. 

1 
9CiíD5B«lJ" l-'P": 

Figura 3. - Planta de quaire campaments romans com
paráis amb ¡'estructura de la Plana (Viladasens). Els 
tres primers amb una longitud aproximada de 400 m. 

i els dos darrers. d'uns 250 m. 

Evidentment, aquest fet per ell sol no era 
mct iu suficient per creure que Cinniana es tro-
bava en dit lloc. Pero la casualitat va voler que 
investigant fotografíes aéries a la recerca de 
possibles ¡aeiments, ens trcbéssim amb una es
tructura diferent de la que haviem vist fins 
aquells moments, i estava situada precisdf ent 
en aquell punt. 

Es tracta d'un gran rectangle amb t re ; divi-
sions interiors assentat en un eamp que sobre-
surt bastant deis altres que l'envolten. Les úni -
ques estructures que hem trobat semblants 
corresponen a campaments romans, i les dues 
línies que el divideixen en tres parts leñen el 
seu paraIIel en el Cardo i Decumanus d'a-
quests. Pero les mides del que ens interessa 
(250 X 75 m. aprox.) son ¡nferiors a les d'un 
campament normal, D'altra banda, en ser moit 
mes liarg que ampie, també fa que dubtem a 
classificar-lo ccm a ta l ; és ciar que la seva for
ma pot estar molt condicionada peí terreny 
(figura 3). 

Una altra pcssibilitat és que es tracti d'una 
gran villa rústica semblant a les construTdes al 
Nord de la GáMia a principts de Tlmperi , D'és-
ser aixi, es veuria confirmada la idea de Roldan 
Hervás, segons la qual l'acabament «ana» es 
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Figura 4. • Material trobat superficialment a la Plana (Viladasens). De dait a baix: boca 
de dolium". ¿mfora, diterenís tipus de "Tegulae" i una base de campaniana B. 
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refereix en aquest cas a un praedium prcpietat 
d'un Cinnius ( I 7). 

Ja per acabar, només ens resta dír que ha-
vent recorregut aquell indret, hem trobat molts 
fragments de tégula, algún d'ámfora republi
cana, dol ium, Campaniana B, T.S. Aretina i 
Clara A , fragmenís de ferro i restes de pavi-
ment. Tcfs aquests materrals son superficials; 
els de la part Ncrd presenten senyals d'haver 
estat sotmesos al foc. De totes maneres, no es 
poden apreciar estructures (Fig. 4). 

Réspede a Gerunda i Aquis Voccnis, no 
creiem necessari de parlar-ne, puix que ja és 
proü ccneguda \a seva situació, i altres invss-
ligadors han estudiat, amb mes profunditat i 
deteniment que nosaltres, aqüestes dues c¡u-
tats. 

DOCUMENTS EPIGRÁFICS 

Entenem com a tais les inscripcions sobre 
pedra í els miliaris, puix que els vasos de Vica-
relio ja els hem estudiáis a l'apartat dedicat ais 
Itineraria. 

En primer llcc cal esmentar dues Inscripcions 
que publica Marca. Les dues parlen de la res-
tauració de la via que anava des d' l tál ia a la 
Bélica. La primera, treta de Grutter CXLIX 
(1 8) diu aixi; 

Viam superiorem Coss, tempore incho. et 
multis locís infermissam pro dignifafe imperii 
lafinorem longioremq. Gadeis usque perduxif 
(19). 

La segona també és de Grutter (CLVI IL) , i 
diu el següent: 

Galienus Imp. Caes. Áug. clemens, pius, urbe 
aedif. resfaur. ad bonum \fa\ GaL Hisp. publi-
cum conversus, hoc ifer varíe per provine, in-
f-errupl. ¡mperavit- (20). 

( 1 7 ) ROLDAN HERVAS: Itineraria Hispana, p, 2 3 1 . 
Madr id, 1975. 

(18) GRUTTER és l'autor del pr imer «Corpus» d ' ins-
cripcions gregues i Matines. Fou publicat a Heidelberg 
l'any 1603 amb el llarguíssim nom de Inscriptiones 
ant-iquae orbis Romani in corpus absolutisslimum) rcdac-
1-ae cum indicib(us) X X V , ingenio aC cura lani Grutert: 
auspiciis los. Scaiigeri ac M, Velseri. Acccdunt notac 
Tyronís Ciceronis i. ac Senecae. Compren mes de 12.000 
inscripcions^ algunes copiades de l 'original i altres de 
manuscrjts. Fou una obra básica nOmés substi tuida peí 
CIL. El seu detecte és la gran quanl i ta t de falses ins
cripcions, exemple de les quals és la primera que c i te in, 
Hi ha un bon estudi d'aquest Ihbre a: C A L A B I , I. Epi
grafía Latina. I. E. Cisalpino, M i lán , 1974' . 

(19) «Per d igni tat de l ' lmper i , perllongá fins a 
Gades, fen t - la mes llarga i mes ampia, la via Cossetana, 
comencada feía temps i interrompuda en molts llocs». 

i20] «Gallié emperador César August , clement, pia
dos, restaura diversos edificis a Roma i, mirant peí bé 
públic d ' l tá l ia , de la Gal lia i Hispánia, ordena que fos 
reparada aquesta via en diversos llocs de les províncies». 

Peca cesa poden aportar aqüestes inscrip
cions a l'esclariment del que veritablement ens 
inleressa. El que sí podem dir és que, peí text, 
la primera és falsa, i la segona psrtany segura-
mení a un mil iar i . A part d'aixó, l'únic que en 
podem deduir és que hi havia un cami mes antic 
(probablement la via Augusta), que fcu apariat 
per causa de les males condicions en qué es Iro-
bava. Aquesta seria una de les moltes vegades 
que fou adobada la calada; una altra reparado 
fou \a que ordena Maximinus el 238. 

Passem ara a veure quelcom tan important 
ccm son els miliaris. I son importants perqué 
ells ens confirmen el pas de la vía peí lloc on 
es trobaren. 

Els des primers foren trobats a Paiau Sacosta, 
al Sud de Girona. El primer eslava enterrat a 
Í60 cm, i el segon a 220 cm, Aquest primer 
porta el núm. d'inventari 551 del Museo Ar-
queologic Provincial; és de pedra sorrenca i 
inccrnplet; la inscripció és illegible peí desgest. 
La seva aleada és de 1 57 cm., deis quals 80 son 
de la part inferior o soca!, de forma prismática, 
i 77 cm. perlanyen a la part superior ci l indrica. 
El diámetre d'aquest ci l indre és de 55 cm. 

El segen mi l iar i , amb el núm. d' inventari 549, 
també és de pedre sorrenca i la seva aleada és 
de 265 cm. El sócal, de 75 cm. d'altura, és de 
forma rectangular, i la part superior cil indrica 
amida 190 cm. d'alcada per 55 cm. de diáme
tre. En el cil indre hi ha una inscripció molt mal 
conservada situada damunt d'una anterior es
borrada. La superior d i u : 

DN CONSTANTl 

NOBL. E. L, TE5SIM0 

CAESARI 

NO 
I 10 

OR ISSIMO 

CAES 

XV 

N.E. 

V I A AUGUSTA 

XLV IK 

Creiem interessant de fer dues puntual i tza-
cions respecte al text d'aquest mil iari que ens 
poden ajudar a aclarir el fet que es trobés junt 
amb l'altre, cosa iMógica, ja que se suposa que 
haurien d'estar separats per una milla (1.485 
metres). La qi_iestió és que si aquesta xi fra que 
hi apareix (XLVI I I ) és la distancia entre el 
mil iari i el Summo Pyreneo, el primer hauria 
estat desplacat des del Sud, apropant-lo cap a 
Girona. Diem aixó basant-nos en les distancies 
que donen els diferents it ineraris, les quals son, 
entre Gerunda i el cor del Pirineu, 43 milles 
en uns, o 42 en altres. Per tant, la xifra que hi 
apareix, 48 milles, podria indicar aquest des-
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placament. Reccrdem que el mil iari ¡a presen-
lava una inscripció que fcu esborrada a fi de 
poder-lo reuti l i tzar. 

El Vercer mil iari (núm. Inv. 1.704) fcu trc-
bat a Sarria de Ter al costat del pont. També 
és de pedra sorrenca i té una aleada de 152 cm. 
am.b un diámetre de 58 cm. És incomplet i la 
inscripció és dif íci l de llegir. El text és el se-
güent: 

IMPE. CAES, C, IVL VERVS 
M A X I M V S . P, F. AVG. 
GERMÁNIC. M A X . DAC M A X 
SARMAT. M A X . PONTE, M A X 
TRIBVN. POTESTATIS. V 
IMP. V i l . P COS. PROCOS 
ET. C. IVL, VERVS. MAXImvs 
NOBILISSIMVS. CAES. GERmanic max 
DAC M A X . SARMAT. max 
PRINCEPS. IVVENTVTIS. FILius 
D, N. IMP, C. IVL VERI. M A X i 
M I N I , V Í A S , ET, PONtes 

TEMPORE VETUSTATIS CON 
LAPSOS RESTITUERE PRAECEPERVNt 
CVR, Q. DECIO, LEG, AVGG, PR, PR. C V 

{(L'emperador César Caio Vero Max imin i , 
piados, afortunat, Germánic Max im, Dácic Ma
x im, Sarmátic Max im, Ponlifex Máx im, revestit 
per 5." vegada de la tr ibunicia potestat i de la 
imperial per 7.' vegada, Pare de la Patria, con
sol, prccónsol. I Caio Juli Vero Máx im, nobi-
líssim César, Germánic máxim, Dácic máxim, 
Sarmátic máxim, príncep de la joventut, ful de 
ncstre senyor Caio Juli Vero Max imin i , piados, 
afortunat, august, manaren restaurar les vies i 
els ponts enrunats de tan vells, tenint cura de 
les obres Quint Deci, legat augusta!, propretor, 
varó clarissim». 

El pcdem datar cap a l'any 238 de la ncstra 
Era. I com ja havíem di t , respon al pía d'arran-
jament de vies que va ordenar Maximini en 
tota Hispánia i en altres províncies de l ' lm-
peri (21). 

(21) Coneixem les inscripcions de 22 miliaris amb 
el tnateix text, írobats arreu d'Espanya, a part de -^ 
apareguts a la Gálha Narbonesa. 
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