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Introducció 

 

El gran interrogant que m’ha portat a fer aquest treball de recerca, el punt del qual parteix tota 

la recerca que he realitzat, són unes preguntes molt simples i bastant generals que em vaig 

fer: per què l’Imperi romà es va convertir en una de les majors potències a  nivell militar que 

han existit; què va permetre als romans conquerir un dels Imperis més grans de la història; i 

per què va caure, què va passar perquè aquesta estructura militar que semblava indestructible 

es fragmentés. La història sempre m’ha interessat, i Roma com a potència militar era un dels 

temes que desperten especialment la meva curiositat i ganes de saber. 

A partir d’aquesta pregunta que em vaig fer, que va ser el meu punt de partida per al treball, 

vaig definir el tema, que finalment queda enunciat així: “Evolució i ús ideològic de la història 

militar a Roma”. Com es pot veure en el títol, les dues paraules principals i que defineixen en 

gran part la temàtica del treball són ‘evolució’ i ‘ideològic’, i al llarg dels diferents apartats es 

repetiran amb bastant freqüència. 

La hipòtesi que condicionarà tota la meva investigació és que l’evolució militar de Roma es 

concreta en tres moments clau en els quals es van donar canvis no només a nivell d’armament 

i tàctica, sinó també ideològics. 

Aquests moments, tractats al llarg de tot el treball, són l’aparició de la legió durant les 

Guerres Samnites  (343-290 aC), la professionalització de l’exèrcit gràcies a les reformes de 

Màrius (107 aC) i la crisi del segle III dC, l’inici de la decadència de l’exèrcit romà. 

He estructurat el meu treball en dues parts: en la primera, estableixo quins canvis i avenços es 

van donar a nivell militar en cadascun dels tres moments ja esmentats; aquests canvis estan 

agrupats en quatre grans apartats: els referents a la legió, els referents a l’armament i equip 

dels soldats, els referents a altres cossos de l’exèrcit (la marina i l’artilleria) i els referents als 

diferents tipus d’infraestructures militars (camps de Mart, castra, vies de comunicació, limes 

i Mur d’Adrià); i a la segona part, identifico els tres moments tractats amb tres moments clau 

en la història romana del conventus tarraconensis (actuals Catalunya sense Lleida i País 

Valencià fins a Sagunt), dels quals mostro els principals fets i canvis,  i explico el paper de 

l’exèrcit en la conquesta i romanització del territori. També he afegit un annex amb imatges, 

al qual hi ha referències al llarg del treball. 

Per tal de realitzar la investigació,  he consultat els principals tipus de fonts utilitzats en la 

recerca històrica: a la primera part, m’he documentat essencialment  a través de fonts 
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primàries i fonts secundàries, ambdues de temàtica històrica, i d’alguna font epigràfica; a la 

segona part, tot i que he fet servir també fonts primàries i secundàries, les principals fonts que 

he consultat són les arqueològiques, i algunes epigràfiques, també vaig realitzar un parell 

d’entrevistes a dues investigadores de l’ICAC (l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica) i 

vaig assistir a una conferència sobre arqueologia al jaciment de Can Tacó (Montmeló, 

Barcelona) i vaig visitar les restes arqueològiques. També he hagut d’aprendre a utilitzar les 

bases de dades més importants d’epigrafia. 

Finalment, voldria destacar que he realitzat una gran feina, ja que he aconseguit demostrar la 

meva hipòtesi i he treballat un munt de fonts diferents. A més, opino que és un treball molt 

original, ja que no hi havia una visió de conjunt feta des del punt de vista que jo li he donat. 

Tot i així, hi ha temes que al final no he tractat o que no he desenvolupat tant com voldria, de 

manera que sempre es podria seguir el treball d’investigació en aquesta línia. Per exemple, no 

he fet servir fonts de tipus privat (escrits o documents de soldats de l’època) o propagandístic 

(tant textos històrics com literaris) per tal de veure com els propis romans vivien tot el tema 

militar en el seu dia a dia, i tampoc he investigat quines tàctiques i estructures militars 

romanes es conserven en els exèrcits de l’actualitat. De manera que si volgués donar 

continuïtat al treball, sens dubte tinc línies de recerca que podria seguir. 
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Part I: Principals canvis i innovacions de l'exèrcit romà en la història militar 

 

El tema principal d’aquesta primera part del meu treball és com el domini de l’antiga Roma 

es va estendre pels territoris que l’envoltaven gràcies a les innovacions militars que s’hi van 

fer. El meu objectiu és establir quins van ser els moments decisius en la història militar de 

Roma i investigar-los, veure quins van ser els avenços que els van convertir en la primera 

potència militar de l’època i quins van ser els motius que van desmembrar aquesta estructura 

militar que semblava indestructible. Em centraré en l’exèrcit romà a tots els nivells (legió, 

armes i equipament, marina i artilleria, entrenament, reclutament, campaments, 

infraestructures militars, etc) per poder mostrar com aquests elements militars evolucionen a 

partir de tres moments històrics claus. 

Aquests són, cronològicament: les guerres contra els samnites (entre el 343 i el 290 aC), 

moment en què apareix la legió romana tal com es coneix, ja que en ser el primer cop que 

lluitaven fora de la Itàlia central, en un terreny que no controlaven, van haver de fer canvis en 

el seu sistema anterior, la falange; les reformes de Gai Màrius, cap al 107 aC, que van 

professionalitzar l’exèrcit i van canviar-ne tota l’estructura, consolidant un sistema 

d’organització militar que s’imposaria a tot el món occidental durant segles; per últim, la crisi 

del segle III, un moment clau en la història de Roma i un punt d’inflexió fonamental pel que 

fa a les causes de la caiguda oficial de l’Imperi, al 476 dC., sobretot, tenint en compte el 

paper que hi va jugar l’exèrcit. 

1. La legió   

La legió romana és encara tot un referent en el món militar, que va marcar l’estructura a 

seguir durant segles. En aquest capítol veurem les principals innovacions militars referents a 

la legió que es van donar en els tres moments fonamentals de canvi escollits, de forma 

cronològica. 

1.1. Aparició de la legió durant les Guerres Samnites 

Els grans canvis que van substituir el model militar utilitzat, que fins aleshores havia estat la 

falange grega, van ser impulsats durant  l’època de les invasions dels pobles gals (s. IV aC.) i 

les guerres contra els samnites (s. IV i III aC.). 
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Els samnites eren un conjunt de pobles itàlics (hirpini, caudini, pentri i caraceni)
1
 que 

dominaven els Apenins al sud del Laci (fig. 1), i van ser tres les guerres, entre el 343 i el 290 

aC., en què es van enfrontar contra una República romana acabada de néixer. 

Fins a aquest punt, Roma s’havia enfrontat als pobles llatins i als etruscos, els quals tenien 

una forma de combatre igual a la romana, és a dir, seguien el model de la falange hoplítica 

grega. Per tant, Roma mai havia hagut de fer cap canvi en el sistema militar, perquè els havia 

funcionat. Però tant gals com samnites combatien de forma molt diferent; Roma va saber 

adaptar-se i apropiar-se de les tàctiques militars de l’enemic. 

El principal canvi va ser la substitució de la falange, massa rígida, lenta i vulnerable davant 

un exèrcit desplegat i àgil, per la legió organitzada en manípuls (manipuli), unitats tàctiques 

separades, més mòbils i adaptades a terrenys més abruptes. 

1.1.1. La falange 

La falange és una gran massa organitzada, amb un front molt estret però amb una formació 

molt profunda, la qual cosa feia que només les primeres línies anessin perfectament armades: 

eren les úniques que duien armes defensives, a més d’hasta (llança) i gladius (espasa). Els de 

darrere no duien ni escuts ni cascs, i només anaven armats amb hastae i venables (fig. 2). 

La falange era un únic conjunt, per als grecs era una forma d’expressar la igualtat entre els 

soldats. Per tant, si algú pretenia destacar en combat sortint de la fila, posava en perill la seva 

vida, en no tenir companys que protegissin els seus costats, i al mateix temps, posava en 

perill la pròpia falange en deixar un forat per on la línia podia ser trencada. No hi havia 

cabuda per als combats individuals. També amb motiu d’expressar igualtat, cada home havia 

de comprar-se les seves armes i equipament militar. Així ho explica el poeta grec Tirteu: 

“Los que se atreven en fila cerrada a luchar cuerpo a cuerpo y a avanzar en vanguardia, en 

menor número mueren y salvan a quienes les siguen. Los que tiemblan se quedan sin nada de 

honra. Nadie acabaría de relatar uno a uno los daños que a un hombre le asaltan si sufre la 

infamia. Pues es agradable herir por detrás de un lanzazo al enemigo que escapa a la fiera 

refriega; y es despreciable el cadáver que yace en el polvo, atravesado en la espalda por 

punta de lanza trasera. Así que todo el mundo se afiance en sus pies, y se hinque en el suelo, 

mordiendo con los dientes el labio, cubriéndose los muslos, el pecho y los hombros con el 

vientre anchuroso del escudo redondo. Y en la mano derecha agite su lanza tremenda, y 

                                                
1 Roldán 1981: 101. 
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mueva su fiero penacho en lo alto del casco. Adiéstrese en combates cumpliendo feroces 

hazañas, y no se quede, pues tiene su escudo, remoto a las flechas. Id todos cuerpo a cuerpo, 

con la larga lanza o la espada herid y acabad con el fiero enemigo. Poniendo pie junto a pie, 

apretando escudo contra escudo, penacho junto a penacho y casco contra casco, acercad 

pecho a pecho y luchad contra el contrario, manejando el puño de la espada o la larga 

lanza.”
2
 

A més, tenia molt poca mobilitat: havia de moure’s molt lentament, per un terreny pla i 

respectant estrictament la distància hipotètica de tres peus entre cada soldat, ja que si 

s’ajuntaven més no podien fer servir les armes, i si deixaven forats, podia penetrar l’enemic. 

Per tant, la formació era bona per rebre ofensives pel front, però si eren atacats pels flancs, els 

agafaven al descobert i ja no tenien res a fer (fig. 3). 

Precisament pel flanc dret van ser atacats els romans durant la batalla al costat del riu Alia, 

contra els gals l’any 390 aC. Els romans mai havien sofert una derrota igual. El dia es va 

recordar sempre com una jornada funesta: dies Alliensis. Però tot i la derrota, l’exèrcit, 

comandat per Lucius Furius Camillus, va saber veure les carències de la falange davant els 

enemics i així es va impulsar una gran reforma del sistema, que es mantindria fins a les 

reformes de Marius Caius (107 aC). 

1.1.2. La legió manipular 

La nova organització, la legió manipular, introduïa una unitat tàctica, el manípul, composta 

per dues centúries (fig. 4). La centúria era una unitat bàsica d’infanteria formada per 80 

homes (60 en l’organització manipular) distribuïts en 10 contubernia de 8 homes (la unitat 

mínima de l’exèrcit romà). Cada centúria estava comandada per un centurió (fig. 5). 

Cada legió queda, per tant, dividida en trenta manípuls, disposats en tres files d’infanteria 

pesada (fig. 6): 

-Els hastati, uns 1.200 homes joves. Duien armadura de cuir, cuirassa, casc, escut, el gladius, 

un pilum enlloc de l’hasta i un venable (fig. 7 i fig .8). 

-Els principes, uns 1.200 homes robustos. Anaven equipats igual que els hastati però duien 

una cota de malla lleugera en comptes de la cuirassa sòlida (fig. 9). 

                                                
2 Tirteu, fr. 11 (traducció: José Antonio Conde). 
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-Els triarii, els 600 veterans de guerra. Eren els últims vestigis dels soldats d’estil hoplita a 

l’exèrcit romà. Les seves armes i armadura eren similars a la dels principes, amb l’excepció 

que duien una pica com a arma principal, enlloc del pilum i el venable (fig. 8). 

Per últim quedaven els velites, uns 1.200 homes joves i pobres que constituïen la infanteria 

lleugera, repartits entre tots els manípuls equitativament. Les seves armes eren les hastae i el 

gladius. No duien armadura ni casc, l’única arma defensiva que tenien era un escut (fig. 10). 

També rebien suport de la cavalleria (equites), uns 300 homes a cavall per legió. Aquesta era 

la unitat més prestigiosa, s’hi trobaven els homes més rics (ja que podien permetre’s un 

cavall) i formaven una classe social pròpia. Duien el cavall, una armadura, el casc, l’escut, el 

gladius i una o més hastae. Els equites es dividien en unitats de trenta homes (decuria) 

comandats per un decurió. A la cavalleria pesada se’ls unia una cavalleria lleugera formada 

pels homes més pobres i més joves, amb edat insuficient per entrar a formar part dels hastati 

o els equites (fig. 11). 

Per últim, existia un grup en la rereguarda format per una multitud addicional de tropes sense 

cap tasca específica, que servien per reemplaçar les baixes: eren els accensi o 

supernumerarii. 

La disposició habitual d’una legió era quadriculada i s’anomenava quincux. Els manípuls 

tenien una disposició tancada, però entre ells hi havia espai lliure suficient com per permetre 

un lliure moviment de les tropes (fig.12). Es deixava un espai de sis peus en lloc dels tres 

peus que es deixava en la falange (fig. 13). Aquest espai lliure entre manípuls permetia a les 

tropes de les primeres files, els hastati, recular fins que les files situades immediatament 

darrere seu, els principes, ocupessin els seus llocs i rebessin tot el pes del combat i fins que 

els triarii ocupessin la primera línia, en cas que els principes no poguessin amb l’enemic. 

Això permetia una major resistència en les primeres línies, ja que el fet de “renovar” els 

soldats que lluitaven cos a cos contra les línies enemigues els donava avantatge i 

desmoralitzava  l’enemic, que havia de vèncer tres línies de soldats romans. A diferència de 

la falange, que era una sola unitat, en la legió es podia arribar a la lluita individual o en 

petites unitats.   

El nombre de soldats per legió era variable en funció de les circumstàncies: inicialment eren 

uns 4.200 homes, que podien arribar a ser 5.000; més tard, comptaria amb 6.000. El més 

usual, però, eren quatre legions de 5.000 homes i 300 genets. La legió era molt fàcilment 
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manipulable gràcies al petit nombre d’homes amb què comptava, era senzill combinar-la amb 

altres legions o unitats bàsiques.
3
 

1.2. Reformes de Màrius
4
 

Les reformes de Màrius van ser un conjunt de canvis en l’exèrcit de Roma iniciats l’any 107 

aC. per Gai Màrius, i van ser de gran importància per dotar a la legió romana d’una estructura 

militar que s’imposaria a tot el món occidental durant segles. 

Les reformes de Màrius són referents als següents punts: 

-Sistema de reclutament 

-Substitució del manípul com a unitat tàctica per la cohort 

-Admissió dels socii en les legions 

-Desaparició dels velites i substitució dels equites pels auxilia 

-Beneficis de jubilació 

-Introducció de l’àguila com a símbol de la legió i altres insígnies secundaries 

-Reforma de l’armament i l’equip militar 

-Bagatge: les “mules de Màrius” 

1.2.1. El sistema de reclutament 

Fins a l’última dècada del segle II aC, els requisits per formar part de l’exèrcit de la 

República de Roma eren molt estrictes. S’havia de pertànyer a la cinquena classe del cens o a 

una superior, tenir propietats valorades en almenys 3.000 sestercis (equivalent a més de 

11.000 asos) i s’havia de comprar el propi armament. 

Les classes aristocràtiques i els equites formaven part de l’elit militar, la cavalleria pesada, 

mentre que els més humils formaven part d’un grup desorganitzat i mal equipat, els velites. 

A més, els desheretats (capite censi) no eren admesos a l’exèrcit tot i ser ciutadans romans, ja 

que no mereixien l’honor de lluitar per la pàtria. Això feia que la defensa de l’Estat recaigués 

en les classes mitja-alta, principalment llauradors i petits propietaris. Però grans guerres com 

les guerres púniques havien desproveït Roma d’homes capacitats per lluitar en infanteria. 

                                                
3 Sobre la falange hoplítica i el canvi a la legió manipular, ho trobem molt ben explicat a  

Guillen 1980: 427-433. 
4 Guillen 1980: 445-461. 
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Màrius, que veurà la necessitat de reforçar el seu exèrcit per dirigir la guerra contra Jugurta, 

no tindrà suficient amb el contingent habitual, i allistarà els capite censi (ciutadans 

desheretats) i a tots els voluntaris plebeus, buscarà tropes auxiliars i reenganxarà a veterans 

que ja havien complert amb les seves obligacions militars, els euocati. Aquests fets són 

narrats per Sal·lusti: 

“Després d’haver parlat d’aquesta manera, Mari, veient ja aixecats els ànims de la plebs, 

carrega de pressa a les naus els queviures, les soldades, les armes i tot el que calia, i mana al 

seu lloctinent Aulus Manli que es posi en camí amb aquest comboi. Ell, mentrestant, 

reclutava soldats, no segons la forma acostumada ni per classes, sinó segons la voluntat de 

cadascun, la major part proletaris. Aquest fet alguns l’atribuïren a la falta d’elements millors, 

altres al desig de popularitat del cònsol, per tal com havia estat celebrat i exalçat per aquesta 

mena de fent, i, per a qui busca el poder, els més necessitats són els més aptes, puix que no 

tenen afecte a llurs coses perquè no tenen res, i tot el que comporta un guany els sembla 

honest.”
5
 

Fins ara, cada ciutadà sabia pel seu cens i per la seva edat la fila que li correspondria en la 

legió, i l’equipament i armes que havia de dur. Si era un aristòcrata o tenia el cens més alt, 

seria cavaller; si era de classe mitja, pertanyeria als hastati si era jove, als principes si era un 

home madur, i als triarii si ja era un veterà; i si el seu cens era el més baix, serviria a la 

darrera línia dels velites o dels accensi. Tot això canvia amb la reforma de Màrius, ja que tot 

aquell que sigui admès com a legionari pot entrar en qualsevol dels grups anteriors, segons la 

voluntat del seu cap; tothom passa per la mateixa escola i duu les mateixes armes (molt 

millorades). 

L’exèrcit es convertirà en un cos absolutament democràtic: Màrius cridarà a files als pobres i 

als proletaris, i cadascú podrà ser veles, legionari o cavaller independentment de la seva 

riquesa i posició social. Ja no hi ha distinció entre les quatre classes de soldats: hastati, 

principes, triarii, velites. Tots són iguals, les legions es formen amb cossos homogenis i les 

úniques distincions són en relació als centurions. Els soldats no tindran temps d’oci, 

treballaran sense descans. Des d’ara els soldats queden al servei directe del general que els 

paga, cosa que portarà greus conseqüències per a la República en el futur i per a 

l’organització de l’exèrcit.
6
 

                                                
5 Sal·lusti, La Guerra de Iugurta, 86 (traducció de Joaquim Icart). 
6 Plutarc, Vides Paral·leles. Gai Màrius, IX. 
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Atès que la major part dels reclutats eren pobres que no tenien capacitat adquisitiva per a 

comprar el seu propi armament, Màrius va fer que l'estat els subministrés les armes (que 

anirien pagant a terminis). Va oferir a la gent sense recursos una ocupació permanent amb 

paga com a soldats professionals i l’oportunitat de guanyar diners mitjançant els saquejos en 

campanya. La plebs, que tenia molt poca esperança d'incrementar el seu estatus per una altra 

via, de seguida va començar a apuntar-se al nou exèrcit de Màrius. Els soldats es reclutaven 

per a un termini de 25 anys. 

La grandesa de l’imperi romà i la necessitat d’homes acreditats per l’experiència donarà 

origen a la euocatio, una invitació a formar part de l’exèrcit no com una ordre general, sinó 

com una crida personal que el convidat pot refusar. Així es distingeix del dilectus ordinari. 

Els euocati son ciutadans, antics soldats que responent a la crida del cap militar retornen a la 

vida del campament com a prova de la seva submissió o per provar que poden aconseguir 

nous títols. No eren considerats milites, sinó pro militibus. Constituïen un cos militar a part, 

rebien un sou molt més alt i normalment es jubilaven al final de la campanya a la que havien 

estat convidats. Eren un cos d’elit, tan importants que no es distingien gaire dels centurions. 

Solien formar la guàrdia del general, ja que eren homes de plena confiança. Tenien com a 

distintiu un bastó fet d’un cep de vinya, com els centurions. 

Gràcies a aquesta reforma, Màrius va aconseguir dos objectius. No només va aconseguir 

reclutar homes suficients en un període de crisi i d'amenaces externes per a Roma, sinó que 

també va solucionar un greu problema econòmic que existia, provocat per la pèrdua de la 

major part de la classe mitja en les guerres, tant per l’alta mortalitat com per la seva ruïna 

econòmica en no poder encarregar-se de les seves propietats en campanya. 

1.2.2. Substitució del manípul com a unitat tàctica per la cohort
7
 

Amb aquest nou exèrcit permanent i sent l’Estat el subministrador d’armes, Màrius va 

estandarditzar l’equipament de la legió romana. Va fer desaparèixer la divisió de la infanteria 

en seccions especialitzades, de manera que a partir de la reforma la infanteria legionària 

constituïa un cos homogeni d’infanteria pesada, sense distincions per armament o edat. 

L’entrenament es mantenia al llarg de tot l’any i no només en època de guerra. 

A aquests nous soldats Màrius els va donar una també nova organització. En comptes dels 30 

manípuls d’infanteria pesada que fins ara formaven una unitat tàctica (la legió), va formar 10 

                                                
7 L’organització de la legió en cohorts la trobem molt ben explicada amb il·lustracions a 

Connolly 1988: 32-33. 
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cohorts, distingides per l’estendard, constituïdes cada una per 6 o 10 centúries de 100 homes. 

Les deu cohorts que integren la legió van numerades, òbviament, de l'I al X, i organitzades 

jeràrquicament segons el seu nombre (fig. 14). 

El canvi es va deure al fet que l’organització en manípuls era molt apta per combatre contra 

els pobles itàlics i la falange grega, en ser una unitat tàctica petita i àgil; però resultava massa 

vulnerable davant la forma de combatre massiva i desorganitzada dels pobles germànics, 

oferia massa poca resistència. La nova organització va augmentar el nombre de soldats per 

legió a uns 6.000 homes, dels quals uns 5.000 eren soldats. De dues a sis legions formaven un 

exèrcit. 

En les cohorts, els tres manípuls formaven junts en línia, però deixant una distància entre si 

suficient com perquè la segona centúria de cada manípul pogués ocupar l'espai entre les 

centúries situades al capdavant. Aquesta formació, disposada amb tres centúries de front per 

dos de fons, ocuparia un espai en el camp de batalla d'aproximadament uns 75 m de front, 

però havent de deixar un espai de 15 m amb referència a la cohort situada en el seu flanc 

esquerre, de manera que la seva centúria situada a la segona línia a l'esquerra pogués 

desplegar-se en aquest espai. Les cohorts generalment es disposaven en tres línies 

denominades acies. 

1.2.3. Admissió dels socii en les legions 

Els socii no eren considerats ciutadans romans; per tant, per a Màrius, que es va servir dels 

proletaris i els aliats per formar el seu exèrcit, era injust que lluitessin en el mateix cos que els 

ciutadans com a legionaris si no se’ls reconeixia també el dret a la ciutadania. Aquest dret el 

van aconseguir els aliats amb la seva Guerra Social (91 aC - 88 aC). A més, inicialment els 

socii lluitaven a les alae, que eren les unitats militars integrades als exèrcits romans formades 

per soldats que no eren considerats ciutadans romans (provenien dels pobles itàlics aliats de 

Roma) i no posseïen els drets públics. Existia una ala per cada legió de ciutadans romans, que 

estava comandada per un prefecte aliat (un socius) que estava sota les ordres del cap de 

l’exèrcit al qual estaven integrats. Van existir fins que, després de la Guerra Social, els socii 

van aconseguir la ciutadania romana i van ser integrats com una part més de les tropes 

romanes dins la legió. 

1.2.4. Desaparició dels velites i substitució dels equites pels auxilia 

Els velites van desaparèixer juntament amb la cavalleria; ambdós cossos apareixen per últim 

cop en la Guerra de Jugurta (112 aC – 105 aC). 
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La cavalleria va quedar substituïda pels auxilia, que provenien de les províncies de fora 

d’Itàlia. Per tant, a partir d’aleshores, l’exèrcit queda format per les legions i els auxilia. Els 

auxilia constituïen la infanteria lleugera, arquers, foners, etc., i la cavalleria procedent de les 

províncies de Numídia, Tràcia, Germània, etc. 

1.2.5. Beneficis de jubilació 

Màrius va atorgar beneficis de jubilació als soldats que havien complert amb el seu deure en 

forma de terres. Els membres del cens que complien amb el servei a la pàtria rebien una 

pensió del seu general i un terreny en alguna zona conquerida a la qual retirar-se. 

Als aliats romans provinents d’altres províncies (Etrúria, Germània, Hispània, etc.), Màrius 

els va concedir la ciutadania romana completa si lluitaven en els auxilia i completaven el 

servei. 

1.2.6. Introducció de l’àguila com a símbol de la legió i altres insígnies secundàries 

Antigament, la legió comptava amb quatre símbols: el llop, el porc senglar, el minotaure i el 

cavall. Màrius suprimirà aquests quatre i reunirà la legió sota un únic emblema, que serà 

inicialment l’àguila de plata (posteriorment, l’àguila daurada) (fig. 15). L’àguila serà el 

distintiu de cada legió com a cos permanent i comptarà amb la seva pròpia història. Serà el 

numen (la deïtat) de la legió: en temps de pau es guardarà a l’aerarium legionis (tresoreria 

militar), i en temps de guerra serà venerada en un petit santuari al costat del praetorium 

(caserna general de l’exèrcit romà). El més gran deshonor i vergonya per a una legió serà 

deixar-se arrabassar l’àguila per l’enemic. 

A més, a cada cohort se li assignarà una insígnia, un estendard que cada any serà renovat. 

Aquests eren la serp o el drac (draco), teixits sobre una peça anomenada textilis anguis i 

elevats sobre un pal daurat, i era portat pel draconarius, el portador de l’estendard dels cossos 

de cavalleria del seu exèrcit. 

1.2.7. Reforma de l’armament i l’equip militar. Bagatge: les “mules de Màrius” 

Fins a les reformes de Màrius, l’exèrcit duia amb ells un comboi format per centenars de 

carros amb provisions, munició, armes, equipament, etc., que feia que un exèrcit avancés 

molt lentament. 

Màrius canviarà per complet aquest concepte reformant l’equip de cada soldat per tal 

d’eliminar el comboi militar, de manera que en endavant l’exèrcit romà serà el més ràpid a 
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plantar-se d’un lloc a un altre en poc temps, gràcies a l’eliminació dels vehicles i a les bones 

vies de comunicació que construeix Roma.
8
 

1.3. La crisi del segle III 

Les causes de la caiguda oficial de l’Imperi, al 476 dC., les hem de buscar un parell de segles 

abans, en la crisi del segle III, i, sobretot, tenir en compte el paper de l’exèrcit: la divisió i 

caiguda de Roma es va produir en gran part a causa de l’enfonsament del seu exèrcit. 

1.3.1. L’anarquia militar 

La crisi del segle III va ser un període d’uns cinquanta anys de durada, compresos entre la 

mort de l’emperador Alexandre Sever, al 235, i l’accés al tron imperial de l’emperador 

Dioclecià, al 284. Va ser un moment de profunda crisi tant a nivell econòmic, polític i social 

a l’interior de l’Imperi, com a nivell de relacions exteriors.  L’estabilitat de Roma com a 

potència va trontollar. 

La característica més destacada d’aquest període va ser l’anarquia militar que es va produir, 

especialment entre els anys 235 i 268. Es va originar una absència constant d’una autoritat 

central que fos regular i estable, i no únicament temporal. Aprofitant això, els alts càrrecs 

militars, que tenien una gran importància en la societat romana i en el món polític i una 

enorme influència, van ser els qui van posar i treure diversos emperadors romans. És més, 

entre els anys 235 i 285, van governar 19 emperadors, dels quals només un va patir una mort 

natural, mentre que tots els altres van caure en combat o van ser assassinats. Aquesta 

corrupció del sistema va significar la destrucció de l’emperador com a figura divina, i aquesta 

caiguda ideològica va englobar no tan sols el mite de la divinitat imperial, sinó també la 

fragmentació del mite de la Gran Roma, una potència segura i invencible. Així es va iniciar la 

decadència de l’Imperi romà. 

1.3.2. La caiguda ideològica i militar 

Aquesta fragmentació a nivell ideològic va comportar que els estrangers, que fins llavors 

s’havien integrat dins el gran Imperi sense importar la seva procedència o com de lluny 

visquessin de la ciutat de Roma, sentint-se romans i participant dels seus costums, creences i 

tradicions, en aquell moment van deixar de sentir-se part del poble romà, amb la qual cosa no 

es van integrar en la societat ni van adoptar-ne els costums o tradicions. Això va significar 

que l’exèrcit, profundament unit i integrat gràcies als cultes comuns o a la idea de la Gran 

Roma, comencés a fragmentar-se també. 

                                                
8  L’explicació completa es troba al punt 2.2., dins l’apartat 2. 
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Per una banda, dins l’exèrcit romà sempre hi havia hagut especial adoració a divinitats 

relacionades amb la guerra, com Mart, Hèrcules, Minerva o els Diòscurs (els bessons guerrers 

Càstor i Pòl·lux, fills de Zeus), i a divinitats menors basades en idees més abstractes, com 

Virtus (la virtut), Honos (l’honor i la justícia), Victoria (la victòria i el triomf) o Fortuna (la 

sort), i fins i tot a la deessa Roma, una divinitat que personificava l’estat romà i que exaltava 

el patriotisme (fig. 16). També tenia especial implantació entre els soldats el culte imperial
9
 

(fig. 17), és a dir, la veneració d’alguns dels emperadors romans que eren considerats 

pràcticament divinitats (és més, l’emperador Domicià va arribar a autoproclamar-se déu), i 

que sovint eren convertits en déus quan morien i, per extensió, també es divinitzaven 

familiars seus. El culte a l’emperador diví va durar fins al regnat de Constantí I (306-337 dC), 

que va començar a donar suport a la religió cristiana. Per una altra banda, el mitraisme
10

 era 

una religió molt estesa a tot l’Imperi entre els segles I i IV dC, i en concret tenia un fort 

arrelament entre els soldats romans. Aquesta religió va arribar a Roma procedent d’Orient, 

concretament de l’Àsia Menor, i s’adorava a Mitra (fig. 18), un déu del sol (sovint identificat 

amb la divinitat de Sol Invictus, és a dir, “el sol invencible”) que va ser inclòs dins el panteó 

del Baix Imperi. És probable que els introductors del mitraisme a l'Imperi Romà fossin els 

legionaris que havien servit a Roma a les fronteres orientals de l'Imperi. Les primeres proves 

materials del culte a Mitra daten del 71 o 72 dC, es tracta d'unes inscripcions fetes per soldats 

romans que procedien de la guarnició de Carnuntum, a la província de Panonia Superior, i 

que probablement havien estat abans a Orient, en la guerra contra els parts i als disturbis de 

Jerusalem. El moment de màxima difusió del mitraisme va ser a finals del segle II dC, i va 

seguir durant el segle III, ja que generalment el culte va ser protegit pels emperadors, a causa 

de la forta estructura jeràrquica de la religió que els servia per reforçar el seu propi poder. 

D’aquesta manera, Mitra va esdevenir el símbol de l’autoritat i el triomf dels emperadors. A 

finals del segle III dC, va produir-se una assimilació dins la religió mitraica d’alguns cultes 

orientals, que van culminar en el sorgiment d’una nova religió: el culte a Sol Invictus
11

 (fig. 

19) que, com ja he dit, s’identificava amb el déu Mitra, i va ser proclamada religió oficial al 

274 dC per l’emperador Aurelià. Tot i aquesta fusió religiosa, el mitraisme original no va 

desaparèixer, sinó que era habitual retre culte a les dues divinitats (Mitra i Sol Invictus).  Les 

invasions bàrbares van fer que el mitraisme entrés en decadència, ja que territoris on es 

practicava van ser conquerits pels pobles bàrbars. Al segle IV el mitraisme va ser desplaçat 

                                                
9 Fishwick 1991. 
10 Beck 2007. 
11 MacMullen 1999. 
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pel cristianisme, que comptava amb el suport de l’emperador Constantí I, i aquest fenomen va 

culminar amb l’establiment del cristianisme com a única religió oficial de l’Imperi, a l’època 

de Teodosi (379-395). El cristianisme, una religió monoteista basada en la vida i fe de Jesús 

de Natzaret explicada als evangelis, va néixer al segle I dC a Palestina, que pertanyia a 

l’Imperi romà. Es va estendre ràpidament per tots els territoris de l’Imperi. El nombre de 

cristians va augmentar ràpidament i ja començava a molestar als emperadors i principals 

dirigents de Roma, ja que la idea de religió monoteista cristiana era incompatible amb la 

religió politeista romana i, concretament, amb el culte diví de l’emperador. L’amenaça al 

poder imperial que el cristianisme suposava va intentar ser erradicada a través de les 

persecucions de cristians, que es van donar sota els regnats de Neró (persecució entre el 64-

68), Domicià (81-96), Trajà (109-111), Marc Aureli (161-180), Sèptim Sever (202-210), 

Maximí (235), Deci (250-251), Valerià (256-259), la gran persecució de Dioclecià (303-313) 

i Julià (361-363).
12

 

En l’etapa del baix Imperi van introduir-se armament i tàctiques militars germàniques, perquè 

els mercenaris bàrbars que s’enrolaven ara a l’exèrcit romà no feien servir ni les armes, ni les 

armadures, ni la forma de lluitar que els romans havien fet servir durant segles. Aquesta 

heterogeneïtat dins l’àmbit militar juntament amb el fet que les immigracions de bàrbars eren 

cada cop més grans, van fer que l’exèrcit romà fos destruït des de dins, i òbviament, el propi 

Imperi no va trigar molt més a patir la mateixa sort. 

1.3.3. Les reformes de Dioclecià 

Malgrat tot, alguns personatges de la història de Roma van intentar reunificar l’Imperi abans 

de la seva fragmentació i caiguda totals. Aquest va ser el cas de l’emperador Dioclecià, qui 

amb les seves reformes pretenia retornar la pau, la justícia i l’estabilitat que s’havien perdut 

durant el segle III a causa de l’anarquia militar i les invasions bàrbares. Les reformes de 

Dioclecià van reglamentar i centralitzar l'autoritat política a escala massiva. Entre totes les 

seves reformes, que van afectar els àmbits legislatiu, administratiu, polític, ideològic, 

econòmic i militar, em centraré en aquest últim. 

Les reformes militars van estar encaminades principalment a evitar la concentració de tropes 

sota un mateix comandament, per tal d'evitar possibles revoltes. Es van desplegar tropes en 

una gran quantitat de províncies, comandades per duces, oficials eqüestres. A més, Dioclecià 

                                                
12 Porlan 2015: 70-75, article molt interessant sobre el cristianisme a Roma. 
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va separar el poder polític del militar, privant als governadors provincials de qualsevol tipus 

de comandament sobre les tropes. 

Dioclecià va instaurar també la tetrarquia (que significa literalment “govern de quatre”), un 

sistema de govern en què quatre emperadors es repartien el territori de l’Imperi: els 

emperadors de la tetrarquia eren més o menys sobirans de les seves pròpies regions i 

viatjaven amb les seves pròpies corts imperials, administradors, secretaris i exèrcits. Estaven 

vinculats per llaços de sang i matrimoni. 

Dioclecià i els tetrarques van incrementar enormement l'exèrcit, i aquest creixement es va 

produir principalment en les regions frontereres, encara que és difícil establir els detalls 

precisos d'aquests ja que la informació de les fonts és escassa.
13

 L'exèrcit es va expandir fins 

a uns 580.000 soldats, quan l'any 285 les xifres eren d'uns 390.000. El creixement va ser 

menor a l'est, on va ser de 250.000 l’any 285 a 310.000 després de les reformes. Les forces 

navals van incrementar-se aproximadament d’uns 45.000 homes fins a 65.000. La proporció 

de la població masculina adulta dedicada al servei militar va incrementar-se aproximadament 

de 1 de cada 25 homes fins a 1 de cada 15.
14

 

Durant aquesta època, Dioclecià va imposar dues maneres de reclutament: d'una banda, ser 

soldat de l'exèrcit es va convertir, per la força, en un ofici hereditari amb la finalitat 

d'assegurar a l'estat la continuïtat de les tropes. De l'altra, cada comunitat va assumir 

l'obligació de proporcionar un nombre determinat de soldats a l'estat. Altrament aquesta havia 

de pagar un impost dirigit a poder finançar la compra de mercenaris bàrbars del limes. 

L’increment de l'exèrcit i dels funcionaris va suposar, lògicament, un increment en la despesa 

pública que havia de finançar-se per mitjà d’impostos.
15

 

A més, Dioclecià va crear les limitanei (tropes situades al llarg del limes) i les comitatenses 

(tropes molt ràpides i àgils situades a les quatre capitals de l'Imperi per tal d’assistir als 

conflictes que poguessin sorgir pels voltants. Així doncs, aquestes tropes estaven destinades a 

vetllar per la seguretat de cada capital). 

Els salaris van mantenir-se en nivells baixos, i grups importants de soldats van recórrer sovint 

a l’extorsió o a l’alternança de la seva feina a l’exèrcit amb altres feines de caràcter civil.
16

 

                                                
13 Southern 2001: 157; Treadgold 1997: 19. 
14 Rees 2004: 17. 
15 Southern 2001: 158; Treadgold 1997: 112-13. 
16 Southern 2001: 159; Treadgold 1997: 112-13. 
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Algunes tropes van arribar a rebre fins i tot pagaments en espècies en lloc dels seus salaris.
17

 

A la vista dels problemes que suposava mantenir un exèrcit tan gran com aquest i per tal 

d’evitar un conflicte civil, Dioclecià va crear un nou sistema d’impostos.
18

 

2. Les armes 

En aquest capítol, veurem les modificacions armamentístiques més destacables en ordre 

cronològic, seguint els tres moments històrics ja mencionats, i posant especial atenció a les 

assimilacions que Roma farà a partir de les especialitats d’altres pobles. 

2.1. Innovacions adoptades dels pobles conquerits entre els segles IV-III aC i durant 

les guerres púniques (segles III-II aC). 

Principalment, es tracta de pobles itàlics, com els samnites, i de pobles bàrbars com els gals, 

els númides del nord d’Àfrica, els ibers de la península Ibèrica, els habitants de les illes 

Balears i els de l’illa de Creta. 

2.1.1. Innovacions adoptades dels samnites
19

 

Recordem que, com ja he explicat
20

, els samnites eren un grup de pobles de la península 

Itàlica establerts als Apenins al sud del Laci (fig. 1), amb els quals es van desencadenar tres 

conflictes contra la nova República de Roma. Les anomenades Guerres Samnites van tenir 

lloc entre el 343 i el 290 a.C. 

● El pilum 

El pilum (fig. 20), de procedència samnita, va entrar aviat com a arma mortífera en la 

infanteria romana. Era una llança de fusta a la qual se li unia una vara metàl·lica per mitjà 

d'un rebló, i mesurava uns 120 cm (60 cm la vara metàl·lica). Pesava normalment entre 2 i 4 

quilos. La punta, petita i de forma piramidal, perforava amb facilitat un escut de fusta en 

impactar-hi. En ser la vara metàl·lica més prima que la punta, lliscava pel forat fet per la 

punta amb facilitat, arribant sovint a l’enemic que es protegia amb l'escut. 

Es diferencia de l’hasta (fig. 21) en què aquesta és, bàsicament, una vara punxeguda en la 

qual es fixa una punta en forma de fulla; en el pilum el més important és el ferro, ja sigui 

rodó, hexagonal o quadrangular, i el mànec s'enfonsa en la longitud del ferro. És una arma 

essencialment llancívola. Cada soldat portarà dos pila, l'un pesat i l'altre lleuger. Podia fer-se 

                                                
17 Southern 2001: 159. 
18 Southern 2001: 159; Treadgold 1997: 112-13. 
19 Goldsworthy 2002. 
20 Cf. A l’apartat 1.1. 
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servir com llança en casos excepcionals, tot i que la seva funció principal era traspassar i 

inutilitzar l'escut de l'enemic. 

● L’escut (scutum) 

Els romans van adoptar un nou escut, conegut com a scutum, d’origen samnita (fig. 22). 

L’scutum era un gran escut de 1.30 m. d'alçada, ovalat i corbat cap a dins, proporcionant així 

una protecció òptima al soldat que el portava. Tenia una nansa central protegida al costat 

exterior per una peça de fusta. L'escut, formidablement dissenyat i elaborat per oferir al seu 

portador una protecció òptima, estava format per 3 capes de llistons de fusta, contraposats per 

augmentar la seva resistència, que eren enganxats amb cola; a més estava folrat amb una capa 

de feltre de llana verge sobre la qual es pintaven motius d'adorn com ales d'àguila, i duia una 

vora completa de bronze. La peça que protegia la nansa era recoberta per un umbo o cassoleta 

de ferro. 

2.1.2. Innovacions adoptades dels gals  

Els gals eren un conjunt de pobles celtes que habitaven a la Gallia, és a dir, les actuals 

França, Bèlgica, Suïssa i nord d’Itàlia (fig. 23). 

➢ Els cascs 

● El casc Montefortino (fig. 24) 

Aquest va ser el model de casc dels exèrcits consulars de la república, des del segle IV aC. 

fins al segle I dC. Tenia forma de dom i eren de bronze. Tenien una petita extensió a la part 

posterior com a protecció del coll. A la part superior tenien un suport per al plomall de 

plomes de forma cònica i una decoració fistonada en els primers models. Eren d’origen celta, 

els romans els van adoptar dels gals. 

● El casc Coolus (fig. 25) 

Aquest model va estar estès des del segle III aC. fins com a mínim l'any 79 dC. Estaven 

inspirats en els cascos gals de Coolus, al Marne. Amb forma semiesfèrica, eren de bronze i 

duien un reforç a la part frontal. També tenen una protecció de coll una mica més gran que la 

del Montefortino i una punta cònica a la part superior com a suport per la carena. 

● El casc Gàl·lic Imperial (fig. 26) 

Aquest model, també basat en el dels gals, era més decorat que els anteriors: fins i tot tenia 

"celles" gravades en relleu a l'acer. Comptava amb protecció frontal i protecció de coll. 

Estaven construïts bàsicament de ferro, amb les proteccions per a les orelles i decoracions en 
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llautó, incloent petits ornaments al casc i les galtes. Tenien un ganxo destinat a fixar la cresta 

i de vegades també una peça rectangular a la part superior amb la mateixa fi.   

Van començar a construir-lo ferrers gals i van usar-se des del segle I fins al II de la nostra era. 

Es creu que el model va començar a utilitzar-se durant el mandat d'August, època que no 

entra cronològicament dins dels tres moments que tracto. 

➢ La cota de malla 

La cuirassa de cota de malla d'anells de ferro ha estat la més utilitzada al llarg de la història, 

gràcies al seu bon disseny. Aquesta cuirassa proporcionava una gran protecció contra talls 

d'espasa i era la més flexible, motiu pel qual  el seu ús va estendre’s fins al segle XVIII de la 

nostra era (fins i tot es va utilitzar en cossos especials durant la Primera Guerra Mundial) . La 

cota de malla la van inventar els celtes, els grans mestres del ferro, cap a l'any 300 aC. Els 

romans van adoptar-la dels gals. 

2.1.3. Introducció de cavalleria númida 

La cavalleria númida era considerada la millor de tot el Mediterrani en el món antic. Els 

númides eren famosos per no fer servir selles de muntar ni brides, només utilitzaven un pal 

per dirigir els cavalls, que eren molt resistents. Els genets llançaven javelines a l’enemic i 

després es retiraven ràpidament, per evitar el xoc directe; igualment, també podien lluitar cos 

a cos. 

El paper de la cavalleria númida va ser decisiu en la Segona Guerra Púnica, especialment en 

la Batalla de Zama (202 aC.). 

2.1.4. Innovacions adoptades dels Ibers durant les Guerres Púniques: el gladius 

hispaniensis i el punyal
21

 

Va ser durant la Segona Guerra Púnica quan els romans van veure per primer cop aquesta 

espasa, amb la qual s’equipava la infanteria hispànica d'Aníbal. El gladius hispaniensis (fig. 

27) era una espasa de ferro d'altíssima qualitat, amb full de doble tall que mesurava 50 cm. de 

llarg per 7 cm. d'ample. Tenia una gran punta que la convertia en una arma excepcional per a 

un soldat d’infanteria cobert per un bon escut, ja que l'únic que havia de fer era aturar el tall 

de l'espasa llarga de l'adversari amb l'escut i aprofitar per clavar-li el gladius per sota, al seu 

flanc descobert. L'espasa ibèrica s'utilitzava de punta, per punxar l'adversari, de manera que 

el soldat s’exposava molt menys. Així, el gladius hispaniensis substitueix l’espasa curta 

romana, i no canviarà fins a ben entrat l’Imperi. 

                                                
21 Guillen 1980: 442. 
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El punyal (pugio) és també d’origen ibèric; el full mesurava uns 24 cm.. de llarg per 6 cm. 

d'ample. 

2.1.5. Introducció dels foners balears (fig. 29) 

Aquest era un cos d’exèrcit molt popular a l’època, i Roma s’hi enfronta per primer cop en 

les Guerres Púniques. Un cop finalitzades i conquerides les Illes Balears, Roma els inclourà 

entre les seves files. 

La seva arma principal era la fona (funda) i pràcticament no duien armes defensives ni 

armadura. En llatí se’ls coneixia com funditores. Eren soldats mercenaris que van servir com 

a tropes auxiliars d'infanteria lleugera en múltiples combats, destaca la seva presència a la 

Guerra de les Gàl·lies. 

2.1.6. Introducció d’arquers cretencs dins els auxilia 

Creta produïa arquers excepcionals que venien els seus serveis com a mercenaris. Els arquers 

cretencs disparaven fletxes amb punta de bronze amb els seus pesats arcs d'una peça i solien 

portar escuts; per tant, participaven en combat cos a cos, cosa que suposava un al·licient més 

per a contractar-los. 

Tot i que els romans no solien comptar amb arquers entre les seves tropes, un cop van 

conquerir Grècia, els arquers cretencs van començar a acompanyar-los com a tropes auxiliars. 

Van arribar fins i tot a lluitar en la campanya del Cèsar a la Gàl·lia. 

2.2. Reforma de l’armament i “mules” de Màrius 

Part de les reformes militars de Màrius, que ja he esmentat anteriorment
22

, eren referents tant 

a les armes com a la resta d’equipament militar. 

En les referents a l’armament, Màrius va dotar als seus legionaris d’armes estandarditzades i 

perfeccionades, amb la possibilitat de fabricar-les en sèrie. És per això que el pilum dominarà 

sobre qualsevol altra arma llancívola: era pràctic, lleuger i eficaç, molt adaptat per als soldats 

que han de lluitar ofensivament. 

Especialment va donar importància a l’eliminació del tren de provisions, que endarreria 

l’exèrcit, per mitjà de la introducció d’un nou sistema conegut com les “mules de Màrius”, 

que consistia a carregar els soldats amb les seves pròpies pertinences, les tendes de 

campanya, les seves armes, etc., fent que portessin fins a 40 kg. a l'esquena. Plutarc es 

referirà al nou sistema de la següent manera, explicant l’expressió “mules de Màrius”: 

                                                
22 Les reformes de Màrius es troben explicades de manera general al punt 1.2. 
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“En la marcha hacía de camino trabajar a la tropa, ejercitándola en toda especie de correrías y 

en jornadas largas, y precisando a los soldados a llevar y preparar por sí mismos lo que 

diariamente había de servirles: de donde dicen proviene el que desde entonces a los 

aficionados al trabajo, y a los que con presteza ejecutan lo que se les manda, se les llame 

mulos marianos, aunque otros dan a esta expresión diferente origen.”
23

. 

2.2.1. Substitució de l’hasta pel pilum 

Màrius, en uniformar les armes de tots els legionaris, va suprimir l’hasta (fig. 21), substituint-

la pel pilum (fig. 20) com a arma general. 

Màrius també introdueix algunes modificacions al pilum: va canviar un dels dos reblons de 

subjecció de la vara de ferro per un tac de fusta que es partia en impactar amb l'escut enemic, 

de manera que el pilum, en impactar, es doblava com una frontissa fent que l'escut que havia 

perforat fos inservible (recordem que el pilum era molt pesat) i a més no podia tornar a ser 

utilitzat per l'enemic per llançar-lo als romans (fins aleshores era senzill per a l’enemic fer 

servir els pila romans  per llançar-los contra els propis romans). 

No obstant això, Cèsar va observar que els tacs de fusta d'alguns pila no es partien en el xoc; 

per tant, l'enemic podia tornar a llançar-los als legionaris. Cèsar, sempre atent a aquest tipus 

de qüestions, va idear un refinament diabòlic: va destemprar (fer perdre el tempre a una 

espasa vol dir fer-ne perdre la duresa i la flexibilitat, que són els elements que en determinen 

la qualitat) parcialment el ferro de la vara; d’aquesta manera, en impactar, es deformava 

impedint el seu ús posterior. 

2.2.2. Ús de la cota de malla com a armadura ordinària 

Màrius va convertir la cota de malla, que fins al moment era duta pels legionaris d’alt cens, 

en l’armadura bàsica del soldat romà. Tenia espatlleres de cuir, reforçat amb elements 

metàl·lics. Sota la cota de malla els soldats duien una casaca de cuir, usualment amb faldilles. 

Per tant, el soldat anava protegit amb dues cuirasses: la de metall (thorax) i la de cuir (lorica). 

També duien un cinturó (seguint l’exemple dels gals) per ajustar-se la cuirassa i penjar 

l’espasa, que en aquesta època ja no era l’espasa curta romana, sinó l’espasa ibèrica, que es 

guardava en una beina de cuir que queia sobre la cama dreta, com els ibers. En haver 

substituït l’espasa per una de més llarga, els legionaris també duien un punyal de tipus grec.
24

 

                                                
23 Plutarc, Vides Paral·leles, Gai Màrius, XIII (traducció de Ranz Ramanillos). 
24 Guillen 1980: 464-468. 
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2.2.3. “Les mules de Màrius”. Eliminació del comboi militar
25

 

Màrius va suprimir l'enorme comboi de subministraments que dificultava i retardava la marxa 

de les legions. A partir de llavors, cada legionari hauria de carregar amb tot el seu equip: 

capot, mudes, instruments de cuina, racions de campanya, eines per construir el campament, 

etc. (fig. 30). 

Tot l’equip pesava com a mínim trenta quilos, però podia arribar a pesar-ne més de 40 

excepcionalment. Només l’armadura i les armes ja en pesaven més de 20. Per aquest motiu es 

va anomenar als nous legionaris "les mules de Màrius" (fig. 31).
26

 

Les eines d’un legionari consistien en una serra, un cistell (per treure la terra en construir el 

fossat), un pic, una falç i una cadena. Feien servir el cistell i el pic per cavar, però també els 

calia l’eina per tallar les herbes, l’aixadell i la pala. Cap home no duia l’equip complet 

d’eines, segurament se’l repartien entre vuit homes (contubernium). Cada contubernium 

disposava d'una mula que portava els objectes més pesats: la tenda de campanya en la qual 

dormien, el molí per fer pa, etc. Les javelines i les estaques destinades a l'estacada del 

campament es subjectaven amb una corretja. L’escut es duia a l’esquena, dins d’una funda; el 

casc, sota el braç. Portaven la seva capa de llana enrotllada, una manta que els feia de jaç, 

mudes de roba, les racions d’aliments, una escudella i una galleda per a l’aigua (que també 

s’utilitzava per bullir), el plomall del casc i articles personals. 

Gràcies a aquests canvis, les noves legions podien marxar còmodament 30 km cada dia i 

construir un campament fortificat on passar la nit. Les legions de Cèsar van arribar a realitzar 

marxes forçades de més de 50 quilòmetres en un dia, el que els conferia un avantatge tàctic 

inigualable. En una ocasió, Cèsar va arribar a afirmar que les guerres es guanyaven amb els 

peus. Si comptem que els seus homes podien marxar fins a 50 km diaris i els seus enemics no 

arribaven ni als 20, no ens semblarà tan exagerada aquesta afirmació. 

 

 

 

                                                
25 Connolly 1988. Aquí he consultat tota la informació referent a les “mules de Marius”. Té  

il·lustracions molt detallades de l’equipament dels legionaris. 
26 Consultar la cita de Plutarc sobre l’expressió “mules de Màrius” a la introducció del punt 

2.2. 
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2.3. Innovacions adoptades dels pobles conquerits i dels bàrbars durant el Baix Imperi 

(segles III dC- V dC) 

2.3.1. Introducció de la cavalleria pesada sàrmata (cataphractii)
27

 

La cavalleria cuirassada va ser un element essencial en l'exèrcit del Baix Imperi. La cavalleria 

pesada sàrmata era la més eficaç i, òbviament, els romans van voler adoptar-la. 

Aquest tipus de cavalleria portava un equipament més lleuger que el d'un cataphractus 

utilitzat per perses, renunciant a bona part de la protecció per al cavall, gaudint així d'una 

capacitat de maniobra molt superior. Sense renunciar a una eficaç protecció corporal, el 

cataphractus sàrmata podia donar caça fàcilment a un arquer a cavall enemic i superar 

tàcticament a genets igual o més pesadament equipats. De la mateixa manera, el genet 

sàrmata gaudia d'una gran flexibilitat i autonomia: ell mateix podia exercir el rol d'un arquer 

muntat en cas necessari, actuar com una força de cavalleria de xoc massiva, fer servir 

formacions tancades, o tàctiques de guerrilla oberta... Tot un ventall tàctic que li permetia no 

dependre del suport d'altres armes muntades, adaptar-se ràpidament a les circumstàncies i 

mantenir una absoluta autonomia en el camp de batalla (fig. 32). 

Als avantatges proporcionats per les seves pròpies característiques es va sumar la possibilitat 

d'interactuar amb altres armes de l'exèrcit romà: de la mateixa manera que els genets sàrmates 

més pesats podien confiar (sense dependre’n) en el suport dels seus propis arquers muntats, el 

cataphractus sàrmata romà disposava també del suport d'altres especialitats de cavalleria més 

lleugeres del seu exèrcit. 

Amb l'adopció i adaptació de la cavalleria pesada cuirassada sàrmata en el seu exèrcit, 

l'Imperi romà va obrir, a més, un camí de canvis desconegut fins ara. Els seus exèrcits 

estaven capacitats per derrotar i destruir la cavalleria enemiga completament en el camp de 

batalla, i no només per obligar-la a retirar-se com fins llavors. Trajà, Marc Aureli, Luci Ver, 

Sèptim Sever o Caracalla van aprofitar-se d'aquest nou avantatge en els camps de batalla 

d'Armènia, Mesopotàmia i Síria. 

2.3.2. Innovacions adoptades dels germans i pobles bàrbars
28

 

La forma de lluitar havia canviat, i els romans van adoptar dels germans una espasa més 

llarga i pesada (spatha) (fig. 33), l’antecessora de l’espasa medieval, dissenyada per tallar, 

enlloc de punxar com el gladius hispaniensis. 

                                                
27 Tota la informació sobre la cavalleria sàrmata l’he extret de Menchero Hernández 2015. 
28 La informació sobre les innovacions adoptades dels bàrbars l’he trobat a Losada 2015. 
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També es va incorporar altres armes ofensives per la influència bàrbara, com la destral de 

guerra i la plumbata, un dard amb punta de plom. 

Es van abandonar també els cascs i les cuirasses (lorigas), ja que dificultaven la mobilitat en 

aquesta nova forma de lluitar, més desorganitzada i oberta. 

3. Altres cossos de l’exèrcit 

En aquest apartat prescindiré de la divisió cronològica en els tres moments tractats, ja que tot 

el que hi explico pertany al primer moment històric (segles IV i III aC.). 

3.1.  La marina romana
29

 

Roma mai va ser una potència naval, com ho van ser en canvi els fenicis o els cartaginesos, 

tot i la importància de la marina en l’expansió de Roma pel Mediterrani. Cal aclarir també 

que tot i la concepció moderna dels diferents cossos militars,  l’armada romana mai va ser un 

cos independent, sinó que operava com a cos adjunt de l’exèrcit. La marina romana va sorgir 

molts anys després que les seves naus comercials. 

Les primeres naus de guerra romanes van ser construïdes seguint el model grec i cartaginès, 

trobem en aquest ample període naus com la birrem, la trirrem, la quadrirrem, la principal 

embarcació lleugera, la quinquerrem (fig. 34), l’ús de la qual s’estén dels segles IV aC. fins al 

segle I dC., va ser la nau de guerra principal de la flota romana durant la Primera Guerra 

Púnica, i l’hexarrem, que s’utilitzava principalment com a nau insígnia i diplomàtica. 

Algunes innovacions romanes en el camp naval van ser de gran enginy, com l’arpax, una 

mena de catapulta situada a la coberta de les naus de guerra que disparava garfis a les naus 

enemigues que es trobaven a una certa distància (fig. 35); d’aquesta manera s’hi acostaven i 

les podien abordar (ja que l’eficàcia de les tropes romanes terrestres era infinitament superior 

a la de la seva flota, van buscar una manera d’adaptar el combat naval portant-lo al terreny 

que més dominaven, la força de la legió). 

3.2. L’artilleria romana 

Els romans van ser precursors en l’artilleria, tot i adoptar moltes màquines de guerra dels 

grecs, ja que aquesta era molt eficaç i moderna per a la seva època, quan els enemics de 

Roma amb prou feines en feien servir. 

                                                
29 Alfaro Giner 2007. Aquí he trobat la informació sobre la marina romana, específicament al 

capítol “La guerra en el mar” (20-28). 
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Les tres grans armes de l’artilleria romana eren: 

3.2.1. La ballista 

Era l’arma principal de l'artilleria romana, llançava pedres en trajectòria relativament 

horitzontal (fig. 36). El pes dels projectils variava entre el més lleuger, de poc mes de mig 

quilo, al de 800 g que podria arribar al voltant dels 180 metres. També s'han trobat projectils 

amb calibres des de 6,4 kg fins a 50 kg, i fins i tot un gegant de 75 kg. Disposaven d'una per 

cohort (per tant, 10 per legió). 

3.2.2. L’onager 

Era una màquina que llançava pedres amb una fona (fig. 37). Inventat pels romans, no se’n va 

estendre l’ús fins ben entrat l’Imperi. L’onager era una arma fixa més que una arma per al 

camp de batalla. Existia un altre més gran, l’onagri, que era el doble de gran. Quan el braç 

llançava la pedra, aquesta feia una paràbola semblant a la que realitza un morter actual. 

S'estima que el seu abast seria d'uns 30 m. Disposaven de tres per legió. 

3.2.3. L’scorpio 

Era una arma que llançava fletxes. Tenia un cos metàl·lic, tot i que al principi era de fusta i 

més gran (fig. 38). La mida de les fletxes no arribava als 70 cm. El seu abast màxim seria de 

poc mes de 350 m. A curta i mitja distància el projectil seria capaç de fer inutilitzable un 

escut, o de ser letal per a un enemic sense protecció. S'estima que cada centúria disposava 

d'una, per tant, n’hi havia 59 per legió. 

3.2.4. Màquines de setge 

Els romans també hereten dels grecs mecanismes d’assalt de ciutats juntament amb 

construccions defensives en cas de ser ells els assetjats. 

Per al setge de ciutats solien aixecar un terraplè (agger) al peu de les muralles enemigues, pel 

que feien avançar torres de combat i assalt (turres mobiles), plenes d'homes i màquines; des 

d'aquestes torres o des de terra s'utilitzaven les armes d’artilleria. A més de les torres 

disposaven de l'ariet (aries, “moltó”), un tronc de fusta amb una punta de ferro, anomenat així 

perquè representava el cap d'un moltó; aquest artefacte es col·locava dins d'una galeria 

coberta i els homes l’empenyien una i altra vegada contra les muralles enemigues fins que hi 

obrien un forat o les feien caure. Van desenvolupar unes galeries sobre rodes, similars a 
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carros blindats, anomenades tortugues (testudo), que servien de refugi als soldats que 

s'aproximaven a les muralles. També tenien altres galeries cobertes de fusta i pells fresques i 

humides, per repel·lir productes incendiaris (vineae). Finalment, van desenvolupar un cos de 

sapadors capaços d'excavar túnels (cuniculi, "caus de conills") per arribar dins de la ciutat 

assetjada subterràniament. 

Quan els romans eren els assetjats (o en ocasions com a simple mesura preventiva davant 

potencials enemics), organitzaven tot un seguit de recursos contra els assetjants: davant la 

muralla col·locaven stimuli, uns bastons amb puntes de ferro clavats a terra com si fossin 

pinxos; strobes, embuts de terra amb una estaca punxeguda al fons; lilia, obstacles de fusta 

plens de puntes de ferro; i cippi, estaques punxegudes simulant arbustos. Després de tots 

aquests obstacles, solien fer un fossat que omplien d'aigua, convertint-se en un pantà que 

impedia el pas dels assetjants. A continuació, un terraplè (agger) ple amb arbust espinós, i 

finalment, la muralla reforçada amb merlets i torres defensives. 

Tot aquest seguit de màquines i artefactes tant per assetjar com per defensar-se els va 

permetre fer un setge magistral com és el d’Alèssia, amb la doble circumval·lació que van 

construir (fig. 39).
30

 

4. Infraestructures militars 

4.1. El camp de Mart i l’entrenament militar
31

 

El camp de Mart (Campus Martius) era una esplanada al nord de la muralla Serviana, que era 

utilitzat per al reclutament de soldats i el seu posterior entrenament i instrucció.
32

 

Durant quatre mesos els nous reclutes eren sotmesos a un entrenament implacable. En 

concloure aquest període els supervivents ja podien considerar-se soldats (milites). Els que no 

podien superar l'entrenament eren rebutjats. 

Primer se'ls ensenyava a desfilar marcant el pas. Després se'ls portava de marxa, forçant-los 

al màxim fins que fossin capaços de recórrer 20 milles romanes (30 km) en cinc hores. 

Després haurien de recórrer la mateixa distància carregats amb tot el seu equip, que des de la 

reforma de Màrius, incloïa armes i armadures, estris de cuina, estaques per l'estacada, 

instruments per cavar i provisions per a diversos dies (les anomenades “mules de Màrius”),  

                                                
30 Juli Cèsar, Guerra de les Gal·lies, VII. 
31 Connolly 1988: 12-14. 
32 Titus Livi  3, 69. 
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perquè al final de cada marxa havien d'aixecar un campament amb terraplens i fossats de 

defensa.
33

 L'entrenament continuava fins que eren capaços de recórrer 24 milles (36 km) en 

cinc hores. 

Els legionaris realitzaven marxes tres cops al mes durant 25 anys. Aquest entrenament i 

capacitat de desplaçament va ser una de les causes de la superioritat de l'exèrcit romà. Això 

era només part de la instrucció, ja que el programa d'entrenament també incloïa curses, salts, 

equitació i natació. Quan es considerava que el recluta es trobava en bona forma física, 

començava la instrucció en el domini de les armes. 

Els reclutes es passaven hores atacant una estaca gruixuda, que estava clavada a terra, amb 

una pesada espasa de fusta i un escut de vímet que pesava el doble que un escut normal. Se'ls 

insistia per tal que colpegessin de front, sense descriure arcs amb l'espasa, ja que així els cops 

són més difícils de parar per l’enemic. També se'ls entrenava en el llançament de pesades 

javelines de fusta contra les estaques. 

Un cop superat aquest pas, se'ls considerava dignes d'empunyar armes autèntiques folrades de 

cuir (per evitar accidents), que els haurien de semblar lleugeríssimes en comparació amb les 

pesades armes de fusta. 

Acabats els quatre mesos d'instrucció i ja convertits en soldats (milites), seguien fent marxes, 

exercicis i entrenaments (tot i que ja disposaven d'algun temps lliure), però se'ls mantenia 

ocupats durant les hores de treball. A l'alba es presentaven al centurió perquè els assignessin 

les tasques de la jornada, principalment guàrdies o treballs de neteja. A vegades patrulles o 

funcions de policia, però també la construcció de calçades i obres civils, on devien picar 

pedra a les pedreres, cavar fonaments, allisar camins, i pavimentar. El legionari romà no era 

únicament un gran soldat, sinó també un enginyer expert, com veurem amb més detall en la 

segona part del treball. 

4.2. Els campaments
34

 

Si bé en els seus fonaments tots els campaments s'organitzaven igual, no era igual en les 

seves comoditats o en les seves defenses un campament de campanya que un estable. 

Els campaments estables eren veritables ciutats. Sobre ells va escriure Titus Livi: 

                                                
33 Les “mules de Màrius” i el seu equipament es tracten al punt 2.2.3. 
34 Connolly 1988: 20-23 parla dels campaments i com es muntaven. 
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“Aquest recinte és la segona pàtria del soldat, i l'estacada realitza la funció de muralles i la 

tenda és per a cada soldat casa seva i els seus penates.”
35

 

Estaven protegits per una sòlida muralla de fusta o pedra, amb terraplens de terra i un fossat 

perimetral, flanquejada per torres i travessada per quatre portes. Al centre s’hi trobaven els 

principia: la caserna general, les oficines, els dipòsits, les armes i el temple. Els oficials viuen 

en veritables cases, i els soldats, en habitacions col·lectives. Disposaven de sales d'exercicis, 

magatzems, un hospital i termes. Cada unitat tenia els seus camps, en els quals sembrava blat 

i criaven cavalls, muls o bous per al transport, o animals per a la provisió de carn. En els 

campaments hi havia un taller on es feien teules i maons, i es fabricaven armes (fig. 40). 

Muntar un campament en territori hostil no era gens fàcil.
36

 Cada vespre, les dues legions que 

anaven al capdavant havien de desplegar-se en línia de combat per cobrir la resta dels 

legionaris, que muntaven el campament amb les armes a l'abast de la mà. Després de tallar els 

arbres i netejar el terreny, cavaven un fossat de 3,5 metres d'amplada, 2,5 de profunditat, i 

gairebé 1 km de longitud, i amuntegaven la terra sobrant per formar un terraplè. Cada soldat 

portava dues estaques punxegudes que es clavaven a la part alta del terraplè per formar una 

estacada. Cada centúria s'encarregava de cavar una secció de la fossa. A cada soldat se li 

assignava una tasca, que complia sense cap queixa. Probablement les fortificacions quedarien 

realitzades en dues hores. 

El propi Juli Cèsar descriurà la construcció d’un castra:
37

 

"Ordena que sea fortificado con una empalizada de doce pies y un parapeto proporcionado a 

esta altura; que se caven dos fosos de quince pies de ancho con paredes verticales; que se 

levanten numerosas torres de tres plantas y que se unan por medio de puentes, cuyos frentes 

se vean protegidos por la trinchera de mimbre; de modo que se defendieran del enemigo por 

un doble foso y por una doble línea de defensores, una de las cuales, menos expuesta por 

razón de su altura, podía lanzar sus tiros con más confianza y mucho más lejos; la otra, que se 

hallaba en el mismo parapeto, más cerca del enemigo asaltante, sería protegida de la lluvia de 

tiros por el puente o pasarela. Puso batientes a las puertas y a cada lado torres más altas." 

Un cop acabat, la resta de l'exèrcit retrocedia, unitat a unitat. Es posaven sentinelles en el 

terraplè i en els punts més importants del campament. Una cohort (uns 500 homes) 
                                                
35 Titus Livi 44, 39, 5. 
36 Guillen 1980: 553-564 ens dóna la informació referent als campaments mòbils. 
37 César, Guerra de las Galias, VIII, 9 (traducció de Vicente López Soto). 
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s'encarregaven de la vigilància fora del campament. Els legionaris començaven llavors a 

aixecar les tendes. Primer, la tenda del general (praetorium), tot el campament s'orientava 

respecte a aquesta, per tal que el general les pogués tenir controlades. Hi havia dues vies 

principals: la via praetoria i la via principalis, que es creuaven perpendicularment, dividint el 

campament en quatre seccions. Cada centúria disposava d'una extensió aproximada de 36 per 

10 metres. Les posicions de les centúries eren sempre les mateixes, de manera que els soldats 

sabien exactament on instal·lar les seves tendes. Les tendes es paraven per ordre de rang, és a 

dir, primer la del general, després les dels oficials en funció de la seva categoria, i 

darrerament, les dels legionaris. 

4.3. Les vies de comunicació (carreteres i ponts)
38

 

Com ja he mencionat anteriorment, els romans eren grans enginyers, i la importància de les 

vies de comunicació per a l’exèrcit és altament notable. Els legionaris romans van construir 

una gran quantitat de carreteres i ponts: Juli Cèsar va fer construir un pont sobre el riu Rin en 

tan sols 10 dies. 

En envair un territori enemic, l'exèrcit romà sovint construïa carreteres per permetre 

l’arribada de reforços, l’abastiment i una retirada fàcil en cas necessari.  Les carreteres 

romanes d’Itàlia tenien com a punt de partida la ciutat de Roma (fig. 41). 

Les principals eren: 

-Via Salaria: Passava per la regió de Sabina i anava fins al mar Adriàtic, a Truentum; és la 

ruta de la sal perquè comunicava Roma i la regió dels sabins amb unes importants salines. 

-Via Apia: Unia Roma amb Brindisi, el port comercial més important amb el Mediterrani 

oriental i Orient Mitjà. 

-Via Flaminia (220 aC.): Per la regió d'Umbria fins Ariminum (avui Rimini) (314 kms.) 

-Via Valeria: Per Itàlia central, per Tibur (avui Tívoli) i Corfinium, fins al mar Adriàtic, a 

Aternum. 

Per a la seva construcció es definia el traçat i es marcaven dos solcs paral·lels separats a 2,5 

metres; s'excavava l'espai entre els solcs i s'omplia el forat amb quatre capes de diferents 

materials, sent l'últim d'ells el paviment; les capes eren l’statumen (grans còdols rodons), el 

                                                
38 Hamey, L. A.; Hamey, J. A. 1990. 
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rudus (còdols rodons de mida mitjana), el nucleus (grava barrejada amb petits còdols rodons), 

i finalment el pavimentum (grans lloses planes). En total, la calçada tenia un metre de 

profunditat i la seva durabilitat i resistència residia en els seus fonaments, en la seva primera 

capa. 

4.4. El limes: la protecció de les fronteres
39

 

Les fronteres de l'Imperi Romà es van estendre al llarg de 5.000 km.: des de la costa atlàntica 

d'Escòcia, passant pel Rin i el Danubi i els Càrpats fins al Mar Negre; des de Trabzon 

(Turquia), a la riba meridional del Mar Negre fins al Mar Roig; i des d'allà, travessant el nord 

d'Àfrica, pel límit septentrional del Desert del Sàhara, fins a la costa atlàntica del Marroc. 

El limes, la línia fronterera sota control militar, va ser aixecat principalment al segle II dC., 

quan l'Imperi va aconseguir la seva màxima extensió. Eren més de 5.000 quilòmetres de 

frontera fortificada per protegir 70 milions de romans (fig. 41). En la seva construcció van fer 

ostentació dels seus extraordinaris coneixements d'enginyeria, aixecant murs de pedra o fusta 

i excavant grans fossats defensius, mantenint una línia recta fronterera que encara avui dia és 

motiu d'admiració, i aprofitant els límits naturals marcats pels rius (Rin, Danubi o Èufrates), 

deserts (Sàhara, Síria) o muntanyes (Càrpats). Tot aquest sistema estava protegit per un 

conjunt de forts fronterers i torres de vigilància, ubicats simètricament i estratègica amb una 

estructura uniforme, al llarg de l'Imperi, i al mateix temps local, en funció de les 

característiques de cada lloc. 

Com ja he mencionat, per a la protecció específica del limes, les fronteres de l’imperi, es van 

crear noves unitats militars destinades únicament a salvaguardar els territoris fronterers.
40

 

4.5. El Mur d’Adrià
41

 

El Mur d'Adrià (fig. 43) és la major construcció realitzada pels romans a la Britannia. Es 

troba al nord d'Anglaterra, entre els comtats de Cumbria i Northumberland. És un exemple 

extraordinari de les fronteres de l'Imperi Romà. El Vallum Aelium, denominació originària del 

Mur, va ser aixecat al 122 d.C., sent governador de Britannia i supervisor de la seva 

construcció Aulus Platorius Nepos. En la seva construcció van participar les tres legions que 

                                                
39 Guillen 1980: 501-505 per a la informació sobre el limes. 
40 Està explicat al punt 1.3.3. 
41 Lewis; Reinhold 1955. 
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es trobaven a Britannia (Legio II Augusta, Legio VI Victrix i Legio XX Valeria Victrix) 

juntament amb destacaments de la classis Britannica, la flota naval de les illes. 

Inicialment la construcció del Mur va ser dissenyada per a ser realitzada en pedra des de Pons 

Aelius (Newcastle) fins al riu Irthing, i d'aquí fins a Maia (Bowness-on-Solway), cap a l'oest, 

amb terra i fusta, aconseguint una extensió de 118 km. El Mur comptava amb una amplada de 

3 m. i una alçada de 4,5 m., i estava reforçat amb un fossat cap al sud. A cada milla romana 

(1.480m.) s’hi trobaven establerts llocs de guàrdia, que podien donar acomodament a una 

vintena de soldats, i entre aquests se situaven dues torres de vigilància. A partir dels anys 

124-125 dC. es va reforçar l'entramat defensiu amb la construcció de forts més grans, cada set 

milles (11 quilòmetres), reemplaçant les antigues edificacions. Igualment, es va allargar per 

l'est, de Pons Aelius (Newcastle) fins Segedunum (Wallsend). Durant els anys trenta es va 

continuar reforçant el mur, restaurant en pedra aquelles zones aixecades inicialment amb 

materials més lleugers. També es van construir carreteres que facilitessin la comunicació 

entre les diferents fortificacions. El Mur va ser abandonat entre els anys 138-139 a causa de 

les reeixides campanyes contra els pictes, que van portar les fronteres imperials més cap al 

Nord. La fallida conquesta de les terres caledònies (Escòcia) va retornar al Mur d'Adrià el seu 

protagonisme com la frontera més septentrional de l'Imperi Romà, circumstància que es va 

mantenir fins al progressiu abandonament de Britannia per part de les legions romanes. A 

principis del segle III dC. diversos forts van ser objecte de restauració però cap a finals del 

segle IV dC. la major part del Mur i dels seus forts es trobaven en mal estat. 

El sentit polític i militar d'aquella obra segueix sent objecte de debat. Ni la seva alçada ni 

l'amplada del seu camí de ronda semblen suficients per oferir una resistència efectiva. A més, 

la seva enorme longitud impediria una distribució eficaç de les forces romanes. Evidentment, 

un grup organitzat de bàrbars podria assaltar el mur per algun punt determinat sense que les 

legions fossin capaços de frenar-lo. Per això, al sud del mur es van mantenir els grans forts 

per a les legions i les unitats auxiliars, que havien de proporcionar la necessària defensa en 

profunditat. D'altra banda, cal no oblidar que el mur estava sembrat de portes. A cada milla 

(uns 1.500 metres) s'havia construït una porta, de manera que l'estructura presentava 

nombrosos punts febles. Només una font antiga parla explícitament del mur: la biografia 

d'Adrià en la Història Augusta. Encara que construït per les legions i vigilat per tropes 

auxiliars, el valor del mur estava en la seva capacitat de regular els límits de la vida 

civilitzada, de canalitzar els intercanvis entre el sòl romà i el bàrbar. Quan les gents del nord 

volguessin comerciar en terres romanes, les portes del mur s'obririen després dels necessaris 
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controls de seguretat i després d'haver pagat els portoria, els impostos a la importació. El 

mateix passava amb els mercaders romans que volguessin vendre els seus productes en 

territoris no ocupats. A més, les patrulles romanes que van continuar recorrent les terres al 

nord del mur tenien en ell el suport logístic i operatiu per realitzar les seves tasques amb 

seguretat. I així, el mur va esdevenir una frontera oberta, però ben controlada, que hauria de 

permetre no només la consolidació de la vida civilitzada a les terres del sud, sinó una relació 

pacífica i ordenada amb els bàrbars del nord. 

5. Conclusió 

En aquest apartat, vull fer una petita recapitulació de tot allò que he exposat en aquesta 

primera part del treball, veure quins eren els objectius que m’havia establert i com els he 

resolt, i elaborar unes petites conclusions referents a tota aquesta part treballada, per tal que 

resulti més senzilla i clara la transició a la segona part del treball. 

D’entrada, el meu objectiu era establir els moments claus en la història militar de Roma. 

Aquests tres moments històrics han estat tractats i contrastats a cada un dels punts anteriors, i 

és evident que tots tres són fets de gran importància per al desenvolupament de l’exèrcit romà 

i de Roma com a primera potència militar del moment, i que entre ells es produeixen grans 

canvis i avenços. A nivell del propi cos de la legió, trobem: a) l’adopció de la legió 

manipular, b) les reformes de Màrius que professionalitzaran l’exèrcit (sistema de 

reclutament, implantació del sistema de cohorts o jubilació) i mostren l'element cohesionador 

que era l’exèrcit socialment (inclusió dels socii i auxilia, que ens permet veure la diversitat 

que el cos militar aconseguia unificar), c) les reformes de Dioclecià i els canvis ideològics 

que es produirien durant el segle III dC. En tots tres moments trobem noves adopcions 

armamentístiques o millores a l’equipament anterior, on destaquen sens dubte les fetes per 

Màrius (recordem les “mules” de Màrius), i a les infraestructures militars, ja que depenent del 

moment històric viscut, trobem que es reforça la xarxa viària o que s’incorporen estructures 

com els limites del Baix Imperi o el Mur d’Adrià. L’estudi d’aquests tres moments també 

m’ha permès de veure l’evolució de Roma no només a nivell militar, sinó de forma general, 

ja que exèrcit i Estat s’entrellacen de forma irrefutable. L’època de la crisi del segle III, 

durant l’Imperi, potser ha estat la més informativa, ja que mostra de forma evident i molt 

aclaridora els motius de la decadència i posterior caiguda de l’Imperi romà. 

També l’apartat referent als castra o campaments romans, dins les infraestructures, fa 

referència a un punt molt important, la multifuncionalitat de l’exèrcit. Això es mostra en el 
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fet que els castra fossin l’origen de les ciutats romanes (fenomen que està molt desenvolupat 

a la segona part del treball) i que, per tant, la funció de l’exèrcit no és merament defensiva, 

sinó que també compleix una important tasca d’enginyeria dins la societat romana. Ens 

permet conèixer igualment la forma de vida dels soldats, la seva eficàcia militar en 

l’organització que establien en les campanyes militars en territori enemic, en la repartició de 

tasques que es produïa, i en l’entrenament que rebien tots, i també la seva unitat ideològica i 

sentiment de pertanyença al poble romà; tot això feia funcionar aquesta estructura que 

constituïa l’exèrcit de l’Antiga Roma. 

A nivell ideològic, hem vist en aquesta part que l’exèrcit està molt lligat a la política (en són 

un clar exemple les reformes de Màrius i les de Dioclecià, i la importància de l’exèrcit dins la 

crisi del segle III), sent una estructura de govern i d’administració i, en definitiva, un símbol 

de la civilització que tot l’Imperi romà aspirava a ser. 

En general, aquesta primera part constitueix una descripció de tots aquests elements que 

formaven l’exèrcit romà i una comparació molt clara de l’evolució militar i ideològica que 

aquest va patir durant el seu període d’existència i, concretament, en els seus moments més 

fonamentals. Per tant, ens aporta un coneixement previ i general de la història militar romana 

que serà necessari en la següent part del treball. 

A la segona part, traslladaré aquests tres moments ja esmentats a la història romana de la 

península Ibèrica, centrant-me en una zona en concret que queda molt ben delimitada 

territorialment. A partir d’aquests tres períodes, i de forma cronològica, exposaré com 

funcionava aquí l’exèrcit romà, com s’hi implantaven les noves reformes militars i, sobretot, 

quin paper va jugar l’exèrcit en la conquesta i dominació romana d’Hispania, ja que, com 

veurem, va ser l’element clau per a la romanització de la península Ibèrica. 
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Part II: La influència de l’exèrcit en la història del conventus tarraconensis 

 

En aquesta segona part, tractaré els elements referents a l’exèrcit romà desenvolupats a la 

primera part (la legió, l’armament, els diferents cossos de l’exèrcit, els castra i altres 

infraestructures militars, el sistema de reclutament, l’entrenament, les diferents funcions de 

l’exèrcit) a Hispània, concretament, al conventus tarraconensis. Seguiré parlant dels tres 

moments històrics comentats, però en aquest cas els identificaré amb moments històrics 

relatius a Hispània i la zona que tracto. 

He triat parlar d’aquest territori, el conventus tarraconensis, ja que físicament s’identificaria 

amb part de l’actual Catalunya i País Valencià (fig. 44), i per tant, queda una delimitació 

territorial molt clara ja des de l’antiguitat, a més de ser una zona propera i de fàcil accés a la 

informació, ja que per tal de treballar aquesta part he hagut de consultar principalment fonts 

primàries com inscripcions i material arqueològic, a diferència de la bibliografia o fonts 

històriques que he treballat en la primera part. 

El conventus és una divisió territorial i administrativa establerta pels romans. La paraula 

conventus (assemblea o reunió) fa referència al fet que els habitants, tant romans com 

indígenes, de diverses localitats s’agrupaven en un lloc on aconsellaven al governador en 

afers com la administració de la justícia. Per tant, els habitants d’un conventus havien 

d’acudir a la seva capital per realitzar tot tipus d’actes jurídics. 

El conventus tarraconensis es trobava dins la província romana de la Tarraconense (Hispania 

Citerior Tarraconensis), una de les tres províncies de la península Ibèrica, i la seva capital 

era Tarraco (que també era la capital provincial). 

1. La segona guerra púnica (218 - 201 aC.): inici de la romanització d’Hispània 

Dins d’aquest primer moment incloc el període que va des de l’arribada a la península al 218 

aC. fins a la fundació dels primers nuclis urbans, al segle I aC. En aquest període va finalitzar 

la segona Guerra Púnica, amb importants escenaris a la península i al conventus 

tarraconensis, i va iniciar-se el procés de romanització a Hispània: la pacificació de les 

revoltes dels pobles ibers i la conquesta del territori, fins a l’establiment definitiu dels romans 

a la zona, amb la construcció de les primeres ciutats. 
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1.1. Context històric 

Va ser durant la segona guerra púnica que els romans van arribar a la península Ibèrica per 

primer cop. Van desembarcar l’any 218 aC. a la ciutat grega d’Emporion, al costat de la qual 

establirien un primer campament, i van dirigir-se cap al sud seguint la Via Herculea (que 

posteriorment seria la Via Augusta), fins a Sagunt. Al llarg de la Via Herculea van aixecar 

diversos campaments importants, i destaca especialment la fundació de Tarraco per Publi 

Corneli Escipió al mateix any, que esdevindria el centre d’operacions militars dels romans. 

Va ser d’especial rellevància la batalla de Cissa, a prop de la ciutat de Tarraco
42

, a la tardor 

de l’any 218 aC, ja que va ser la primera batalla que els romans van disputar a l’actual 

Catalunya. L’enfrontament va produir-se entre l’exèrcit romà, sota el comandament de Gneu 

Corneli Escipió i amb un gran desavantatge numèric, i l’exèrcit cartaginès, comandat per 

Hannó. La victòria a Cissa va permetre als romans obtenir el control del territori del nord de 

l’Ebre, que fins al moment estava sota domini cartaginès. Recentment, la troballa d'un gran 

fossat i altres restes fan suposar que la ciutat ibèrica del Vilar de Valls és en realitat l'antiga 

Cissa
43

, esmentada pels textos clàssics però que mai havia estat trobada. Els textos diuen que 

els romans van guanyar la cèlebre batalla de Cissa, van saquejar el campament cartaginès 

aixecat a la zona, que tampoc ha estat localitzat, i després van assaltar i van destruir la ciutat 

de Cissa. Sembla que tot encaixa, ja que en aquella època el jaciment del Vilar de Valls va 

patir un incendi que el va destruir. Van produir-se nombroses batalles contra els cartaginesos, 

entre les quals destaquen la batalla naval de l’Ebre (situada entre l’Ampolla i l’Ametlla de 

Mar), el setge cartaginès a Intibili (actual Traiguera, al nord de Castelló) on també es va 

aixecar un campament romà temporal, i una batalla que els historiadors situen entre 

Ulldecona i Amposta (a la plana de la Galera o foia d’Ulldecona, o entre els rius Cèrvol i 

Sènia). També va desencadenar-se algun conflicte amb els ibers, com és el cas del setge romà 

a Hibera, ciutat ibèrica de la tribu dels ilecarvons situada al tram final de l’Ebre, i que 

correspondria a la romana Dertosa (i actual Tortosa). 

El motiu del conflicte amb els cartaginesos era en aquest cas el poble de Sagunt, aliat de 

Roma, que des del 219 aC. sofria un setge dels cartaginesos, liderats pel general Anníbal 

Barca. El setge va durar vuit mesos i els seus aliats romans van arribar en el seu auxili, 

lliurant una batalla contra els cartaginesos i aconseguint conquerir la ciutat l’any 212 aC. Un 

                                                
42 Titus Livi 21, 60, 1ss. 
43 Informació extreta de l’entrevista a Jordi López a l’ICAC: 

http://www.icac.cat/actualitat/noticies/2014/el-poblat-iberic-del-vilar-de-valls-podria-ser-

cissa/ 
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cop els romans van vèncer a Sagunt, van decidir establir-se a la península, i així va iniciar-se 

la conquesta i la romanització de la que esdevindria Hispània, una important província 

romana.
44

 

La romanització a la part del conventus tarraconensis que correspondria a l’actual Catalunya 

va ser relativament ràpida i pacífica, ja que els pobles ibers no van portar grans problemes i 

van establir relacions de caire comercial i administratiu amb els romans. En aquest primer 

moment, veiem que encara no hi havia nuclis urbans, sinó que els principals assentaments 

eren de tipus militar, ja que eren els militars els únics que es trobaven a la península. Podem 

dir que en aquest període el poder de l’exèrcit romà al territori va ser total, i va exercir 

funcions molt variades, com ara la construcció de vies de comunicació o de fortificacions, i 

també tasques politicoadministratives. Amb motiu d’aquesta romanització tan pacífica i 

ràpida, cal observar que l’exèrcit es desplaçava constantment pel territori, les diferents 

legions no tenien un assentament fix.
45

 

1.2. Campaments i fortificacions importants 

En aquest apartat presento un seguit de castra o praesidia de gran rellevància en aquest 

primer moment de l’arribada a la península. Aquests es troben ordenats cronològicament (fig. 

45). Hem de recordar que tot el que ja he explicat sobre els castra i la seva construcció
46

 aquí 

també s’aplicarà, ja que la manera de fer dels romans quant a la seva organització era molt 

estricta. A més, en trobar-se en un territori fora dels límits de Roma, van haver de construir 

noves vies de comunicació o millorar les existents.
47

 Tots aquest elements (castra, praesidia, 

carreteres, ponts i infraestructures militars en general) ja han estat prèviament tractats a la 

primera part del treball, i l’objectiu d’aquesta segona part és remarcar els paralel·lismes amb 

els trobats al conventus tarraconensis. Per aquest motiu, també es podrà observar el paper de 

les legions, que no es limitava simplement a l’àmbit purament defensiu, a través dels 

diferents jaciments i infraestructures trobats. Alguns elements de la primera part que no 

tractaré aquí seran les armes i els diferents cossos de l’exèrcit (la marina i l’artilleria), 

principalment pel fet que no van influir especialment en els canvis territorials i polítics que es 

van donar al territori, a diferència de les infraestructures o les pròpies legions, que sí que hi 

van tenir un paper clau. A més, la informació obtinguda sobre les armes resulta molt pobre en 

                                                
44 Jaume Noguera 2011: 26-38. 
45 Gran part de la informació d’aquest apartat l’he extret d’unes entrevistes que vaig fer a 

Esther Rodrigo (ICAC) i Diana Gorostidi (ICAC i URV). 
46 A l’apartat 4.2 de la primera part del treball. 
47 Les principals vies de comunicació del conventus tarraconensis a l’època es tracten a 

l’apartat 1.3. 
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comparació amb la gran quantitat de dades que ens aporten els jaciments com els castra o 

praesidia trobats. 

1.2.1. Emporion
48

 

Al 218 aC., quan desembarca Escipió, l’únic nucli urbà i comercial de certa rellevància que 

existia a la zona era la ciutat grega d’Emporion, que en aquest primer moment d’entrada a 

Hispània va ser només el punt d'arribada; de seguida el centre fonamental de la campanya 

militar es va traslladar a Tarraco. Escipió va muntar un castra a Empúries, però va ser 

únicament un campament temporal on aplegar les tropes, descansar del llarg viatge per mar, 

reorganitzar-se, informar-se de la situació i, ràpidament, adreçar-se cap al sud. No oblidem 

que a final d'estiu, és a dir, molt pocs dies després d'haver desembarcat, ja eren a Tarraco. Un 

campament d'aquestes característiques, per tant, no pot haver estat l'origen d'una ciutat, sinó 

que l’origen va ser l'aparició del praesidium (campament fortificat) del turó d'Empúries a 

finals del segle II aC (fig. 46). 

Arqueològicament, la presència romana a Empúries i al rerepaís immediat és intangible entre 

el 218 i el 195 aC, any en què Cató arriba a la península enviat des de Roma amb un exèrcit 

consular a les seves ordres, amb motiu de pacificar les revoltes del pobles ibers. Les restes 

estructurals més antigues i el material arqueològic recuperat en els estrats més profunds, a 

sobre mateix de la roca geològica, no corresponen a aquesta data sinó que s'ha de considerar 

una mica més moderna. 

1.2.2. Tarraco 

Com ja he explicat, el primer enfrontament entre els exèrcits romà i cartaginès a la península 

va succeir a Cissa, i els ibers d'aquest poblat van ajudar a l'exèrcit cartaginès. Un cop vençuts, 

els púnics van retirar les seves tropes al sud del riu Ebre. Mentrestant, l'exèrcit romà va 

instal·lar el seu campament i posterior base d'operacions al costat del poblat iber de Cesse, 

sobre un promontori dominant mar i terra.
49

 Així neix el praesidium de Tarraco (fig. 47), i 

fins i tot en l’actualitat poden apreciar-se les seves muralles a la part alta de la ciutat. A partir 

d'aquest moment Tarraco esdevindrà el principal lloc de comandament i d’operacions durant 

tota la segona Guerra Púnica a Hispània; i també posteriorment, durant les guerres contra els 

celtibers i Numància per continuar amb la dominació de tota la península. La ciutat de 

Tarraco va ser el primer nucli urbà construït pels romans a la península Ibèrica. 

                                                
48 Nolla 1993. 
49 Titus Livi 21, 60, 1ss. 
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Tarraco va ser fundada a finals de l’estiu de l’any 218 aC. per Publi Corneli Escipió 

“l’Africà”, i va ser l’allotjament principal als hiverns entre els anys 211 i 210 aC. Allà Publi 

Corneli reunia les diferents tribus del ibers en conventus, ja que la relació amb els ibers era 

pacífica i, fins i tot, amistosa.
50

 Des de la seva fundació per Publi Corneli Escipió, la ciutat va 

quedar unida a la família dels Escipions en aquest primer moment històric. D’aquesta manera 

va expressar-ho Plini el Vell amb la seva famosa cita: “Tarraco Scipionum opus”, és a dir, 

“Tarraco va ser obra dels Escipions.”
51

 

Cal recordar que per als romans era molt habitual adoptar armes o fer canvis en el seu 

armament o tàctica militar a partir del que veien que feien servir altres pobles. Va ser durant 

la segona Guerra Púnica quan els romans van veure per primer cop i van adoptar el gladius 

hispaniensis, una espasa de ferro d'altíssima qualitat, amb full de doble tall que mesurava 50 

cm. de llarg per 7 cm. d'ample, amb la qual s’equipava la infanteria hispànica d'Anníbal. El 

gladius hispaniensis substituirà l’espasa curta romana, i també s’adoptarà l’ús del pugio o 

punyal d’origen ibèric, amb un full de 24 cm. de llarg per 6 cm. d'ample.
52

 

1.2.3. Campament de Nova Classis o la Palma 

El campament de Nova Classis o la Palma (fig. 48 i 49) té una important situació 

geoestratègica, a l’antiga desembocadura del riu Ebre i al costat de les vies de comunicació 

més importants, com la Via Heraklea o Herculea (el tram pertany a la posterior Via Augusta), 

i per tant permetia un fort control marítim i fluvial de la zona. 

S’atribueix la possible relació del jaciment romà de la Palma amb el campament de Nova 

Classis a causa d’un topònim esmentat per Livi.
53

 A més, cal tenir en compte l'etimologia del 

topònim, ja que “Nova Classis” significa literalment "nova flota", motiu pel qual es dedueix 

que es tracta d'un campament situat a la costa, i no a l'interior. 

S'hi han recuperat diversos objectes metàl·lics, entre els quals cal destacar una punta de 

llança de ferro, glands de plom i diversos objectes de bronze, com fíbules, anells, fragments 

de petites escultures, etc. Però el material que permet una major precisió cronològica és el 

conjunt de gairebé cent monedes recuperades fins al moment, de les quals vuitanta-set van ser 

amortitzades a finals del segle III aC. D'aquestes, un 46% van ser encunyades per Roma, un 

16% procedeixen de l'àmbit grec i un 38% de l'entorn púnic. Tot aquest conjunt està en curs 

                                                
50 Titus Livi 26, 19 i 51. 
51 Plini el Vell, Història Natural 3, 21. 
52 Explicat a l’apartat 2.1.3. de la primera part del treball. 
53  Titus Livi 22, 21. 
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d'estudi, però es creu que representa la circulació monetària en un campament romà entre el 

217 i el 209/206 a.C, de manera que coincideix perfectament amb el marc cronològic que 

tracto. 

En definitiva, arqueològicament hi ha una concentració anòmala de materials exògens 

(aquells materials formats a partir de processos geològics com l’erosió, el transport i la 

sedimentació)  de finals del segle III aC. Es creu que aquests materials són les restes d'un 

important assentament militar romà, segurament avituallat per embarcacions que trobaven 

refugi a l'antic punt d'amarratge situat immediatament al nord de la Palma, encara en ús en 

època medieval. 

És molt estrany el fet que no s’hi hagin trobat clavi caligarii, és a dir, les tatxes de les caligae 

(sandàlies) romanes. Aquest material sol trobar-se en abundància en aquest tipus de jaciments 

(Andagoste, els jaciments del Bellum cantabricum, etc.). Aquests elements metàl·lics haurien 

d'aparèixer en gran quantitat en un lloc que acollís a un nombre tan gran de tropes i durant un 

període més o menys prolongat. Tot i així, hi ha altres restes que confirmen que el jaciment 

era un castra, com ara les estaques metàl·liques de les tendes dels soldats.
54

 

El campament va ser el punt de concentració de l'exèrcit que va conquistar Carthago Nova al 

209 aC., un contingent format per 25.000 homes d’infanteria i 2.500 de cavalleria, a part de la 

flota comandada per Gai Leli i dels 3.000 homes d’infanteria i 300 equites deixats per 

protegir la zona al comandament de Marc Silà. Per tant, tenint en compte el volum de tropes 

concentrades, no queda descabellada la proposta d'un campament amb unes dimensions entre 

10 i 30 ha.
55

 

En conclusió, la instal·lació d'un gran assentament militar a la desembocadura de l'Ebre 

respon a lògiques consideracions geoestratègiques. Es disposava així del control de les 

comunicacions per la costa, ben proveït d'aigua potable, i d'un lloc segur on rebre provisions 

de la flota, que tenia l'hegemonia des de la derrota de l'esquadra cartaginesa el 217 aC. en 

aquest mateix lloc. A més, molts combats durant la primera fase de la guerra, entre el 218 

a.C. i el 209 a.C. es realitzen entorn de l'Ebre, desplaçant-se de nord a sud. Primer Cissa, més 

tard Hibera, finalment Intibili. No serà fins a la caiguda de Carthago Nova el 209 aC., que els 

combats es desplaçaran definitivament cap al sud. 

                                                
54 D’aquí he tret la informació referent al material arqueològic trobat: 

http://campaments.icac.cat/projectes/palma.html 
55 Ble; Lacruz; Noguera; Valdés 2011: d’aquí he tret les propostes i hipotèsi que exposo sobre 

el campament. 



 

43 

1.2.4. Campament de Castellet de Banyoles 

Una vegada expulsats els cartaginesos de la península, Publi Corneli Escipió va tornar a 

Roma, Marc Silà va quedar al comandament de les tropes romanes a la península, i els 

procònsuls L. Corneli Lèntul i L. Manli Occidi es van dirigir a les terres dels ilergetes i dels 

ausetans de l'Ebre. Això va ser perquè a l’any 205 aC, els ilergetes, els ausetans i altres 

pobles de la zona de l’Ebre van revoltar-se, reunint un gran exèrcit de 30.000 soldats i 4.000 

genets. Tot i la duresa de la batalla, els romans van vèncer, i durant més de vint anys la zona 

del voltant de l’Ebre va ser escenari de rebel·lions per part dels pobles ibers. L’any 195 aC, la 

revolta ibèrica ja era tan general i tan greu que des de Roma van enviar un exèrcit consular 

sota el comandament de Cató. 

En aquest context trobem el campament de Castellet de Banyoles. El campament romà està 

situat al costat d’un poblat ibèric (a l’actual Tivissa, Ribera d’Ebre) i s’hi han trobat restes 

d’armament i monedes. El poblat ibèric està situat en un punt altament estratègic, amb una 

gran visibilitat de tota la vall, i a més controla el riu Ebre i la via de comunicació que des de 

l'interior es dirigeix a la costa. De fet, als seus peus se situa un gual del riu, per on creua 

aquest camí cap al Baix Aragó, territori ausetà. De manera que el control d'aquest punt 

significaria controlar un altre dels accessos a Tarraco, la gran base d'operacions romana 

durant la segona Guerra Púnica. Però hi ha un altre motiu que hauria portat als romans a 

establir-hi un destacament, i és la proximitat de les mines de galena argentífera de la conca 

del riu Siurana. 

El campament, que va destruir el poblat ilercavó del Castellet de Banyoles (fig. 49), potser 

data entorn l'any 195 aC., amb l'arribada de Cató. L'altra possibilitat, la repressió sobre els 

ilergetes i tribus veïnes portada a terme per Escipió el 206 aC., està massa pròxima al període 

d'existència del campament de Nova Classis, i per tant caldria esperar conjunts numismàtics 

més similars, però no és el cas. 

Pel que fa a la cronologia dels dos campaments identificats, es creu que el campament de 

Nova Classis és més antic que el campament del Camí del Castellet de Banyoles. A Nova 

Classis, la presència relativament nombrosa de monedes hispanocartagineses, romanes i d'una 

altra procedència, algunes d'elles molt de temps en circulació, al costat de l'absència de 

monedes de plata a victoriats, suggereix una data final com a gran campament anterior al del 
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Camí del Castellet de Banyoles, on no han aparegut monedes hispanocartagineses, i en canvi 

es documenten victoriats, monedes de plata a dracmes ibèriques.
56

 

Els dos jaciments següents, 1.2.5. i 1.2.6. (fig. 50), responen a una època i a un context 

històric diferent. El model utilitzat en el domini i romanització d’Hispania serà utilitzat pels 

romans més endavant, en la conquesta d’altres territoris, per la seva gran eficàcia.  Els passos 

seguits eren, bàsicament, establir un primer domini militar (que és el fet al que aquí em 

refereixo), fundar les primeres ciutats, creació d’infraestructures al territori, acabar de 

pacificar les zones més conflictives i, finalment, explotació dels recursos i establiment 

d’impostos. Fins fa ben poc, la presència romana a la zona del conventus tarraconensis al 

segle II aC era un tema bastant desconegut i poc tractat, exceptuant els praesidia 

d’Emporion-Emporiae i de Tarraco, però durant els últims anys han aparegut una sèrie de 

jaciments (Can Tacó, Puig Castelar) de tipologia clarament militar i que daten de la segona 

meitat del segle II aC. Aquests jaciments són anteriors a la fundació de ciutats i estan 

distribuïts en relació a una xarxa de vies de comunicació primitiva. Aquest període, de poc 

més d’un segle de durada (des de la intervenció de Cató al 195 aC), constituirà la 

consolidació del domini romà al territori, que tindrà el seu màxim esplendor amb l’aparició 

dels primers veritables nuclis urbans. La construcció d’aquest tipus de construccions militars 

no respon només a la necessitat d’establir centres amb funcions politicoadministratives, sinó 

que ens mostren que els romans van modificar l’organització territorial dels pobles ibers a la 

seva voluntat, amb motiu de establir un millor control militar i administratiu de la zona.
57

 

1.2.5. Jaciment de Can Tacó o Mons Observans 

L’assentament romà de Can Tacó o Turó d’en Roina fou construït al darrer terç del segle II 

aC., al mateix moment en què es produïen les guerres numantines al centre de la península, 

dalt d’un petit turó de 120 m d’altitud sobre el nivell del mar, des d’on es podien controlar les 

principals vies de comunicació que discorrien per la plana, entre les quals destacava la Via 

Heraklea (posterior Via Augusta), i zona on més tard apareixerien les ciutats romanes de 

Iluro i Baetulo. Ha estat interpretat com un possible praesidium, és a dir, un establiment 

militar des del qual s’exercirien funcions polítiques i administratives de control del territori 

circumdant. 

                                                
56 Noguera 2009: 329-338. 
57 Rodrigo; Carreras; Pera; Guitart 2014. 
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Edificat a la manera itàlica, amb paviments d’opus signinum i parets decorades amb pintures 

murals de primer estil pompeià, ha conservat el traçat de les principals dependències que el 

conformaven, desgastades per l’erosió natural i el pas dels anys. L’assentament s’estructurava 

en tres parts: el cos principal, situat a la part alta del turó, i els cossos de serveis, situats a 

banda i banda de l’entrada, a una cota més baixa, ocupant part de les terrasses laterals. 

L’edifici principal es distribuïa en tres ales disposades a l’entorn d’un pati central porticat i 

estava flanquejat per dues grans torres orientades cap al naixement del riu Besòs. Al costat 

oriental del pati hi havia una cisterna per a la recollida d’aigües pluvials, la qual comunicava 

amb una segona cisterna situada més al sud. Ambdues cisternes estaven cobertes per una 

teulada per motius higiènics. Tot el conjunt quedava protegit per un mur perimetral que 

tancava l’assentament pels quatre costats. L’entrada principal se situava al costat nord (fig. 

51). 

Estava construït a diferent nivells amb terrasses a causa del desnivell del terreny, però només 

s’han conservat les terrasses inferiors (fig. 52). L’edifici principal estava amplament decorat, 

amb estucs i pintures decoratives. Gràcies als materials utilitzats sabem que a l’època hi havia 

comerç marítim a nivell internacional. 

La funció d’aquest tipus de construccions era de caire politicoadministrativa, es tractaven 

essencialment les relacions amb els ibers, i no ens ha d’estranyar que es tracti d’un 

praesidium, és a dir, un edifici de tipus militar, ja que cal recordar que en aquell moment 

l’exèrcit era qui governava la zona. 

El jaciment s’abandonarà de cop cap al segle I aC., amb la fundació de les primeres ciutats
58

, 

però es farà de forma ordenada, desmuntant l’edifici i reaprofitant els materials constructius. 

Això es feia per dos motius: per un costat, per qüestions econòmiques en poder aprofitar els 

materials, i per l’altre, per tal d’evitar que el jaciment fos ocupat per un altre poble (com 

algunes tribus d’ibers). 

L’època en què es va construir Can Tacó, el segle II aC., és de gran importància 

arqueològica, per la diversitat de jaciments que hi trobem (cal recordar que encara no hi havia 

nuclis urbans). També del mateix moment trobem el jaciment de Puig Castellar, situat a un 

turó i construït també durant les guerres numantines.
59

 

                                                
58 La fundació de les primeres ciutats es troba a l’apartat 2.2. 
59 Conferència de Gutiérrez-Moreno; Rodrigo; Guitart, Arqueologia i arqueometria, 

20/11/2016, Assentament romà Cant Tacó-Turó d’en Roina (Montmeló - Montornès del 

Vallès). 
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1.2.6. Jaciment de Puig Castellar 

El jaciment es tracta d’un castrum o fortalesa militar romana dels primers moments de la 

conquesta romana a Hispània. És un lloc estratègic i de control territorial que visualment 

domina tota la vall del Llobregós, des de Calaf fins a Ponts (fig. 50).   

S’han recuperat milers de fragments ceràmics que permeten situar el jaciment 

cronològicament entre el 150 i el 100 a.C.;  el moment final de l’establiment coincideix amb 

la fundació de la ciutat romana de Iesso (l’actual Guissona) situada a poc més de 6 

quilòmetres. 

El conjunt es tractava d’un sòlid edifici construït amb grans blocs de pedra que configura 

diverses dependències encara per estudiar.  Destaca per la seva excepcionalitat el fet que bona 

part de les habitacions estaven pavimentades amb opus signinum de diferents colors i algunes 

parets havien estat revestides amb estucs de colors. Aquest fet indica que és un establiment 

militar d’una certa importància i amb unes funcions politicoadministratives, igual que en el 

cas de Can Tacó. Constitueix un dels exemples residencials romans més antics trobats fins 

ara a la península Ibèrica. Tot el conjunt es troba delimitat per una imponent muralla de més 

d’un metre d’amplada que ressegueix i fortifica el turó on s’ubica el jaciment. 

1.3. Vies de comunicació (carreteres i ponts) 

La principal via de comunicació en aquella època era la Via Heràclia, que anava de Roma a 

Gadir seguint la costa. Però les vies que s’endinsen cap a l’interior de la península no seran 

reconeixibles fins al 120-110 aC, amb l’aparició d’una sèrie de mil·liaris republicans que ens 

les indiquen. 

1.3.1. La Via Hercúlia o Heràclia - Augusta 

La Via Augusta es situa sobre una antiga carretera coneguda com a Via Heraklea.  És en 

origen una via militaris, és a dir, una via construïda a càrrec de l'erari públic per unitats 

militars. A continuació recullo les principals fonts epigràfiques sobre el tema. 

En el cas de la Via Augusta, el seu caràcter militar apareix expressament citat en mil·liaris de 

la Bètica erigits en temps de Domicià, a finals del segle I dC., on es llegeix: “[Imperator 

Caesar / divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus) Germanicus] / p[ontifex maxumus] / 

tr[ibuniciae] potestatis / [VIIII imp(erator) XXI co(n)s(ul) XV] / censor perpetuus / p(ater) 

p(atriae) ab arcu unde / incipit Baetica / Viam Augustam / militarem vetus<t>ate / 

corruptam restituit (milia passuum) LXVIIII .”
60

 

                                                
60 CIL II2/5, p. 65 nº 10. Extret de la base de dades Hispania Epigraphica. 
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Un mil·liari (miliarium) és una columna cilíndrica de pedra, de base cúbica o quadrada, feia 

entre 2 i 4 metres d’alçada i tenia un diàmetre entre els 50 i els 80 centímetres. Aquest es 

col·locava a la vora de les carreteres romanes per tal de marcar les distàncies cada mil passus 

o una milla romana, que equivaldria a aproximadament 1.481 metres. Respecte als mil·liaris 

del conventus tarraconensis, en conservem tres a la zona de l’Ebre (fig. 53): el mil·liari del 

Collet Roig, a l’actual Traiguera
61

, respecte al qual els epigrafistes no es posen d’acord, 

perquè s’atribueix tant a l’època de l’emperador Trajà (97-113 dC) com a la de Caracal·la 

(213-217 dC); el mil·liari de la Creverta, a l’actual Traiguera, que porta una inscripció que fa 

referència a una bifurcació del camí, i que pel seu aspecte i mides sembla que sigui 

reaprofitat; i per últim, el mil·liari de La Jana, que segons els epigrafistes es pot atribuir a 

diferents emperadors a partir de Claudi II (268-270 dC) però per raons paleogràfiques es creu 

que data de l’època d’un emperador del segle IV dC, entre Constantí I (306-377 dC) i Valent 

(364-378 dC). També en conservem més, que corresponen a altres vies secundàries, com la 

de Vic a Barcelona, pel Moianès (Santa Eulàlia de Ronçana) o pel Congost (Centelles). 

Pertanyen a diverses èpoques, des dels volts del 120 aC (Santa Eulàlia de Ronçana, Tona, 

Lleida) fins passada la meitat del s IV (Castellet), amb predomini dels del s III dC. 

Al llarg de les calçades romanes hi havia diferents punts de descans: la mutatio era una petita 

estació de descans (suficient per fer una petita parada i canviar de muntura) que es trobava 

cada 10 o 15 quilòmetres; cada tres mutationes, és a dir, cada 30 o 50 quilòmetres, hi havia 

una mansio, unes estacions millor equipades i amb possibilitat de passar-hi la nit; les 

mansiones venien a ser similars als albergs actuals. 

Pel que fa al conventus tarraconensis, es creu que la primera mansio o parada oficial de la 

Via Augusta des de Dertosa (actual Tortosa) era Intibili (actual Traiguera). Els vasos 

Apol·linars  o de Vicarello són quatre copes de plata amb forma de mil·liari que daten del 

segle I dC, de forma cilíndrica i amb un gravat a l'exterior que indica la ruta per terra des de 

Gades (actual Cadis) fins a Roma (l’anomenat Itinerarium Gaditanum), amb indicacions de 

les estacions intermèdies (mansiones) i les seves distàncies. Els vasos ens diuen que entre les 

parades de Dertosa i Intibili hi havia una distància de 27 milles romanes, és a dir, uns 40 

quilòmetres, motiu pel qual s’ha pogut ubicar la primera mansio, Intibili, al territori de 

l’actual Traiguera o La Jana.
62

 

 

                                                
61 AE 1924, 8. Extret de la base de dades Hispania Epigraphica. 
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1.3.2. Pont de Martorell 

La intervenció d'unitats militars en la construcció d’obres públiques es prova també per les 

inscripcions visibles en alguns carreus dels estreps del Pont de Martorell (Barcelona), on 

figura el nom de les legions III Macedonica, VI Victrix i X Gemina. Aquestes legions van 

intervenir en les guerres càntabres, i els veterans de la X Gemina també van participar en la 

fundació d'Emerita Augusta a l'any 25 aC. La seva participació en la construcció del Pont de 

Martorell pot considerar-se com una mostra representativa del protagonisme que van tenir en 

el desenvolupament de les infraestructures viàries, i particularment en el projecte de la Via 

Augusta. 

2. Inici del segle I aC.: la professionalització de l’exèrcit i la fundació de les primeres 

ciutats 

Dins d’aquest segon moment incloc el període que engloba la fundació dels primers nuclis 

urbans, al segle I aC. En aquest període Hispània va ser escenari d’alguns conflictes a nivell 

general de Roma (Guerres Civils, revolta de Sertori) i d’alguns a nivell peninsular (guerres 

contra els càntabres i els asturs, guerra numantina), i va produir-se un canvi a nivell social i 

administratiu amb l’arribada dels primers colons a les ciutats que es van fundar en aquesta 

època. També va produir-se una reorganització territorial promulgada per August, el primer 

emperador. 

2.1. Context històric 

Al segle I aC., quan la República romana ja estava a les acaballes, van produir-se diversos 

conflictes importants: la Guerra Social (91-88 aC.), entre la república romana i els seus aliats 

itàlics que exigien que se’ls atorgués la ciutadania romana; les Guerres Civils, que van ser 

quatre però destaquem per al nostre objectiu la Primera (88-87 aC.), on es van enfrontar Gai 

Màrius, dels populares, i Luci Corneli Sul·la, dels optimates; i la Segona (49-45 aC.), en la 

qual es van enfrontar Juli Cèsar, dels populares, i Cneu Pompeu el Gran, dels optimates; 

també es van donar les revoltes d’esclaus o Guerres Servils, on destaca sobretot la Tercera 

Guerra Servil (73- 71 aC.), liderada per Espartac. 

A Hispània, va tenir especial rellevància la revolta de Sertori, iniciada l’any 82 aC. per Quint 

Sertori, un popular militar exiliat que va intentar alçar el poble dels lusitans, però el conflicte 

va acabar amb el seu assassinat el 72 aC. Hispània també va ser l’escenari d’algunes batalles 

de la Segona Guerra Civil, com és el cas de les batalles d’Ilerda (estiu de l’any 49 aC., a 

l’actual Lleida) o la de Munda (març de l’any 45 aC., es discuteix si correspondria a l’actual 
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Monda o a Montilla, a la Bètica), en la qual Juli Cèsar es va enfrontar als fills del difunt 

Pompeu el Gran, Cneu i Sext Pompeu. 

Cal tenir present que tots aquests conflictes es relacionen directament amb Màrius i les seves 

reformes militars (per començar, Sertori és de la mateixa facció que Màrius i Pompeu de la 

de Sul·la), ja que a partir d’aquestes es va atorgar la ciutadania romana als socii itàlics i, més 

endavant, als ibers fidels a Roma; també a causa de les reformes els euocati (veterans retirats 

que tornaven a les armes a la crida del seu general) van participar en aquestes batalles, els 

veterans rebien terres que propiciarien la fundació i colonització de ciutats al territori i que 

Juli Cèsar convertís ciutats ja existents en colònies, com en el cas de Tarraco. 

La diferència fonamental entre un nucli urbà i una colònia era que una ciutat era una 

agrupació de ciutadans, ja fossin llatins o romans, que estaven vinculats per la comuna 

participació en els càrrecs públics i que decidien totes les actuacions que requeria la ciutat, 

començant per la construcció de les muralles; la colònia no era una agrupació que existia per 

endavant, sinó el resultat d'un acte fundacional emès per Roma sobre un territori, que es 

destinava a ser conreat. La ciutat gaudia d'autonomia i mantenia les seves pròpies tradicions 

culturals i jurídiques, mentre que la colònia era una reproducció en petit de Roma i un niu de 

les elits militars. A les ciutats no necessàriament s’havia de donar l'assentament de veterans 

militars i la distribució de terres. 

Tot i el gran nombre de conflictes bèl·lics que es van produir al llarg del segle I aC., la 

situació al conventus tarraconensis va ser molt pacífica i tranquil·la, i l’esdeveniment més 

important que s’hi va produir va ser la construcció de les primeres ciutats (a excepció de 

Tarraco, que ja havia estat fundada al 218 aC.). Aquest fet va ser marcat principalment per la 

fi del procés de conquesta i romanització, que va permetre als romans establir-se de manera 

fixa al territori, i per la necessitat de repartir terres als militars veterans com a pagament pel 

seu servei. A partir d’aquests dos motius podem establir la fundació de dos grups de ciutats: 

les ciutats creades des de zero a partir de la repartició de terres entre els veterans, i les ciutats 

fundades a partir d’antics assentaments, com era el jaciment de Can Tacó, que hauran estat 

desmantellats per donar lloc a la creació d’autèntics nuclis urbans a la plana, més a prop de la 

costa. 

Aquests nuclis urbans seran molt diferents dels tipus d’assentaments existents anteriorment, 

ja que aquests havien estat principalment oppida o praesidia (com Can Tacó o Puig Castellar) 

amb una superfície major o menor però enfocats a ser ocupats per militars únicament, i per 

tant, orientats a les necessitats que pogués tenir un exèrcit i les funcions que aquest exercia en 
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aquell moment, que com ja he dit eren principalment tasques administratives i de relacions 

polítiques. Però les ciutats sí que s’assemblaran bastant als castra, els grans campaments 

fixes que l’exèrcit romà feia servir durant les seves campanyes bèl·liques (com el campament 

romà situat al costat de l’Emporion grega o el de Nova Classis). La seva estructura serà molt 

similar: les ciutats romanes feien servir la mateixa distribució quadriculada o hipodàmica que 

els castra, ja que els diferents carrers i illes de cases s’organitzaven al voltant del forum i dels 

dos eixos o carrers principals, el cardo (de nord a sud) i el decumanus (d’est a oest); això 

succeïa exactament de la mateixa forma als castra, on el fòrum era substituït pel praetorium 

(tenda del general) o la caserna general.
63

 

A partir d’aquest gran esdeveniment, es produirà també un canvi en la població romana a la 

península i en l’organització politicoadministrativa, el que significa que la funció de l’exèrcit 

també canviarà. Recordem que fins a la fundació de les primeres ciutats, els únics habitants 

del poble romà a Hispània eren militars, juntament amb tota la resta de persones que un 

exèrcit reunia (com ara artesans, esclaus, etc); amb la creació de nuclis urbans, hi vindrà a 

viure un gran nombre de ciutadans romans de diferents classes socials, i la majoria seran 

soldats jubilats amb les seves famílies, que es dedicaran a tasques civils. 

En canviar la societat i la seva organització, els militars, que fins llavors eren els que tenien el 

poder al territori i els que s’ocupaven dels afers polítics, econòmics i administratius, a més de 

la construcció d’infraestructures, deixaran d’exercir aquestes funcions i es dedicaran 

únicament a tasques constructives i d’enginyeria i a la defensa o seguretat de les ciutats i dels 

diferents espais públics. 

Aquest període, que com he mencionat es tracta d’un moment pacífic al Conventus 

Tarraconensis, acabarà amb una “pacificació” oficial i general a tots els territoris sota el 

domini de Roma; és la denominada “Pax Augusta” que es va iniciar amb la caiguda de la 

República romana i l’inici de l’Imperi (27 a.C.), quan el primer emperador de Roma, Octavi 

August, va aconseguir acabar amb tots els conflictes existents al llarg de l’Imperi. 

Després d’un intens procés de romanització i amb la conquesta efectiva de la major part de la 

península, August va aprofitar la seva estada a Tarraco a l'hivern del 27-26 aC. per 

reorganitzar l’antiga divisió territorial de la península. El nou emperador va decidir dividir 

definitivament Hispània en tres províncies: l’Ulterior Baetica (amb capital a Corduba), 

l’Ulterior Lusitania (amb capital a Emerita Augusta) i la Hispania Citerior (amb capital a 

                                                
63 Per a una descripció més detallada de com era un castra romà, consultar l’apartat 4.2. a la 

primera part del treball. 
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Tarraco), que seria anomenada Tarraconense posteriorment. Les províncies estaven 

subdividides en conventus, (que podrien equiparar-se a les nostres províncies modernes). 

Mentre que a l'època republicana els conventus no havien tingut estrictament una accepció 

territorial, amb l'arribada de l'Imperi i la reorganització territorial d’August cada conventus 

estava dotat d'una capital conventual. A la capital de cada un dels conventus es centralitzava 

normalment l'administració de justícia, la recaptació d'impostos i el culte imperial. A través 

dels conventus s'elaborava també el cens. 

2.2. Fundació de ciutats 

En aquest apartat parlaré de les ciutats més importants que es van fundar en el moment 

històric tractat (motiu pel qual ometo les fundades després d’August), i deixo fora les ciutats 

que són continuïtat d’un nucli iber o aquelles de les que no es coneix la data de fundació. 

2.2.1. Ciutats construïdes a partir d’un antic assentament romà militar 

● Iluro: La ciutat romana d’Iluro (actual Mataró) va ser fundada a principis del segle I 

aC. sobre un petit turó, d'uns 28 metres d'alçada sobre el nivell del mar, quedant 

situada entre dues rieres (els actuals carrers de la Riera i el Rierot), i va aconseguir 

una extensió urbana d'unes 6 hectàrees. Per la proximitat de la seva situació amb el 

jaciment de Ca l’Arnau (Cabrera de Mar) es dedueix que possiblement van estar 

relacionades, és a dir, que la ciutat es va construir per a controlar i administrar la zona 

que antigament era dominada pel praesidium de Ca l’Arnau, amb funcions similars a 

jaciments com Can Tacó o Puig Castellar. L’àrea d’influència de la ciutat d’Iluro va 

ser molt gran, incloent tota l’actual comarca del Maresme i les seves proximitats. Els 

primers pobladors de la ciutat van ser veterans romans als que havien repartit terres de 

la zona, probablement militars veterans que van lluitar a la revolta de Sertori.
64

 

● Baetulo: La ciutat de Baetulo (actual Badalona) va ser fundada pels romans al voltant 

de l’any 100 aC. sobre el turó d’en Rosés, limitat per les rieres de Canyet i 

Matamoros, i pel mar. La ciutat, que tenia una muralla perimetral, ocuparia unes 11 

hectàrees. Com en el cas d’Iluro, s’especula que la seva fundació podria estar unida al 

jaciment de Can Tacó, per la proximitat entre els dos llocs, que controlaven una 

mateixa zona. Com en el cas d’Iluro, els primers pobladors de la ciutat serien veterans 
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romans als que havien repartit terres de la zona, probablement militars veterans que 

van lluitar a la revolta de Sertori.
65

 

● Iesso: La ciutat de Iesso (actual Guissona) va ser fundada cap a l’any 100 aC. i 

comptava amb una muralla perimetral i una superfície aproximada d’entre 15 i 18 

hectàrees. Va ser una ciutat amb una gran activitat comercial i constructiva. Es 

relaciona amb l’antic assentament de Puig Castellar, molt proper, i que controlava la 

mateixa àrea territorial.
66

 

● Gerunda: La ciutat romana de Gerunda (actual Girona) va ser fundada a mitjans del 

segle I aC., i va ocupar el lloc d’un oppidum que Pompeu el Gran havia construït cap 

al 77 aC., durant la revolta de Sertori, sobre la Via Heraklea (futura Via Augusta) per 

defensar-la i reprimir la insurrecció del militar exiliat Quint Sertori, dels populares, 

contra Sul·la, cònsol romà de la facció dels optimates. Per tant, l’origen de la 

construcció de l’oppidum que poc després esdevindria la ciutat de Gerunda va ser per 

necessitats militars.
67

 

● Emporiae: Com ja he mencionat
68

, el castrum que l’exèrcit romà va muntar al primer 

moment de l’arribada a Hispània, al 218 aC., no va ser l’origen de la ciutat romana 

d’Emporiae. Aquesta va ser originada a partir d’un praesidium que els romans van 

construir l’any 195 aC. al turó d’Empúries, per tal de sufocar les constants revoltes 

dels ibers en contra de l’ocupació romana a la zona. Un cop el territori va ser 

pacificat, les terres es van cedir als soldats veterans de Juli Cèsar, que van ser els que 

van fundar la ciutat romana d’Emporiae, situada al costat de la ciutat grega 

d’Emporion. El moment de màxim esplendor de la ciutat va ser a l’època imperial, 

concretament al segle I dC., quan va annexionar-se la ciutat grega d’Emporion.
69

 

2.2.2. Ciutats construïdes ex novo a partir del repartiment de terres entre veterans 

● Barcino: La ciutat romana de Barcino (actual Barcelona) va ser fundada entre els anys 

15 i 13 aC., a l’inici de l’època imperial i sota regnat d’August. Es situà sobre un turó, 

el Mons Taber, on antigament hi havia existit un assentament dels ibers. Barcino era 

una ciutat petita comparada amb altres ciutats d’Hispània, amb una superfície d’unes 

                                                
65 Aquilué; Subías 1986. 
66 Guitart; Pera 1994. 
67 Nolla 1979. 
68 A l’apartat 1.2.1. al punt 1. 
69 Nolla 1993. 
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10 hectàrees, i estava completament emmurallada. La seva fundació va estar 

possiblement relacionada amb el repartiment de terres de la zona a veterans de les 

guerres contra càntabres i asturs.
70

 

2.3. Soldats a Tarraco 

La veritable classe dirigent de Tarraco estava formada pels membres de l'ordo decurionum i 

els magistrats de la colònia. Aquests disposaven de finques a la ciutat i la majoria 

probablement devia el seu gran capital a inversions empresarials, al comerç i a la direcció de 

tallers. Aquesta classe acomodada sovint donava suport a la ciutat amb llegats i donatius. Cal 

tenir en compte que la reputació i bona consideració social d’aquesta elit de la ciutat feia que 

molts dels seus membres fossin admesos a l'ordo equester, i sovint van presentar-se candidats 

a flamen (sacerdot) de la província d’Hispania Citerior. Es coneixen uns vint equites romans 

que eren naturals de Tarraco o que s’hi van establir definitivament. El més antic que es 

coneix és un tal Nepos, ciutadà de Tarraco, que en època d'August o Tiberi va ser tribú 

militar i flamen de la colònia. La majoria, en canvi, realitzava com a molt una breu carrera 

eqüestre, moltes vegades a la pròpia Hispania. També van poder tenir accés als càrrecs de les 

decuriae superiors de Roma, reservades als equites. També hi havia casos d’equites 

procedents d'altres ciutats que es van establir de manera fixa a Tarraco. El fet que gairebé no 

se sàpiga res dels equites tarragonins en època posterior (a partir de la segona meitat del segle 

II dC), es deu principalment a l'escassetat d'inscripcions honorífiques d'aquesta època, tot i 

que cal tenir en compte també que la crisi econòmica del segle III dC afectaria de manera 

especial a aquesta elit social de la ciutat de Tarraco. 

Cal tenir present que no s'ha de confondre equites (cavallers) amb militars, ja que l'ordo 

equester (rang dels cavallers) era un estament social privilegiat de la societat romana (només 

inferior a l'ordo senatorius, és a dir, als  senadors). Els rangs superiors de l'exèrcit són 

cavallers (o senadors), però la gran massa de legionaris eren ciutadans sense reconeixement 

social específic, una mica com passa a l’actualitat: hi ha una gran diferència entre els quadres 

superiors de l'exèrcit (generals, almiralls, capitans generals, etc) i els graus intermedis o 

sotsoficials (brigades, sergents, caporals) i la resta de soldats rasos. 

Anteriorment havia comentat que les diferents legions de l’exèrcit romà no tenien un 

assentament fix, sinó que hi havia una gran mobilitat militar al territori. Una legió podria 

lluitar en una zona, però no tenia per què rebre les seves terres de jubilació al mateix territori. 
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Ho podem veure perfectament, per exemple, en el cas de la Legio VII Gemina, que estava 

assentada a prop d’Asturica Augusta (l’actual Astorga) i va ser el seu campament el que va 

donar nom a la ciutat veïna de Legio (l’actual Lleó), però tot i així Tarraco va ser el destí 

preferit pels seus veterans, motiu pel qual trobem moltes inscripcions dels seus legionaris a la 

ciutat.
71

 

A Tarraco s’han trobat quinze inscripcions referents als veterans de l’exèrcit, ja que era un 

dels destins més habituals dels soldats en jubilar-se. Entre aquestes quinze, m’agradaria 

remarcar una inscripció referent als equites de Tarraco, ja que va ser la primera que vaig 

trobar (i la que va fer que m’interessés per aquest tipus de font epigràfica) i, a més, té relació 

directa amb el tema que acabo de tractar (com l’elit social, constituïda en gran part pels 

equites romans, dirigia la ciutat de Tarraco). Es tracta d’una dedicatòria a Mars Campester 

per part del centurió T. Aurelius Decimus (fig. 54)
72

, que precisament va pertànyer a la legio 

VII Gemina, que he tractat com a exemple al paràgraf anterior: 

“Marti campestri sac(rum) / pro sal(ute) / Imp(eratoris) M(arci) Aure(li) Commodi / 

Aug(usti) et equit(um) sing(ularium) / T(itus) Aurel(ius) Decimus / (centurio) leg(ionis) VII 

g(eminae) fel(icis) / praepositus simul et / camp(idoctor) dedic(avit) K(alendis) Mart(iis) / 

Mamertino et Rufo co(n)s(ulibus)”
73

 

"Al sagrat Mart del campus, per la salut de l'emperador Marc Aureli Còmode August i els 

equites singulars. Titus Aureli Desè, centurió de la legio VII Gemina afortunada, a la vegada 

prepòsit i instructor, va dedicar (aquesta làpida) a les kalendas de març de l'any dels cònsols 

Mamertinus i Rufus"(1 de març de l'any 182 dC). 

3. La crisi del segle III: l’inici de la decadència de l’Imperi 

Dins d’aquest últim moment incloc el període que engloba la crisi del segle III dC i les 

conseqüències que aquesta va tenir al territori. En aquest període va produir-se una forta crisi 

a tots els nivells (econòmic, social, polític, ideològic, etc.) i això es reflectirà en les ciutats del 

conventus tarraconensis que, com explico en aquest tercer punt, sofriran canvis i viuran la 

situació de decadència de maneres diferents. També són de gran importància les reformes que 

va impulsar l’emperador Dioclecià per tal de frenar la fallida de l’Imperi; destaco 

especialment aquelles que van afectar de manera més directa al conventus, com van ser la 

                                                
71 Palao Vicente 2006. 
72 Ruiz de Arbulo 2011-2012: 553-569. 
73 CIL II 4083 (p 972). Extret de la base de dades Hispania Epigraphica. 
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reorganització territorial que es va produir o la seva reforma econòmica, que provocarà un 

èxode de l’aristocràcia romana a les vil·les rurals, motiu pel qual algunes ciutats travessaran 

un moment de crisi. 

3.1. Context històric 

Tal com ja he explicat anteriorment
74

, el segle III dC. va ser un període de decadència i caos a 

l’Imperi romà, i que sense dubte va ser l’impulsor de la seva fallida. Hispània no va ser cap 

excepció en aquest sentit: la crisi del segle III va notar-se profundament a tots els nivells, 

cosa que repercutirà fortament en la consciència col·lectiva dels ciutadans romans de la 

península i en les ciutats romanes. També van produir-se conflictes com ara atacs dels mauri, 

unes tribus nòmades nord-africanes, i dels pobles francs i germànics, que cap a l’any 260 dC. 

creuaran els Pirineus, a més de nombrosos saquejos a la costa mediterrània i a la zona de la 

desembocadura de l’Ebre. Al 276 dC. es produirà una segona invasió per part dels francs i els 

germànics. 

L’emperador Dioclecià iniciarà una sèrie de reformes per tal d’intentar frenar aquesta 

decadència imperial. En primer lloc, Dioclecià va dissenyar un nou mapa imperial amb quatre 

nivells de govern: províncies, diòcesis, prefectures del pretori i emperador. 

Les províncies es van fer més petites, es va passar de 48 províncies a tot l'Imperi a 104, i es 

van agrupar en diòcesis, que depenien, al seu torn, de quatre prefectures del pretori, els 

responsables de les quals eren nomenats directament per l'emperador. 

Els nous prefectes del pretori no tenien a veure amb els comandants de la guàrdia pretoriana 

de l’època de l’alt Imperi. A partir del regnat de Dioclecià, els prefectes del pretori van passar 

a ser quatre funcionaris encarregats exclusivament de l'administració civil de la prefectura 

que se'ls havia encomanat. L'Imperi es va dividir en quatre prefectures: Orient, Il·líric, Itàlia i 

Gàl·lia. Hispània va passar a dependre de la prefectura de la Gallia, i la capital es va situar 

primer a Treveris (Alemanya) i després a Arelate (França). 

Aquestes prefectures es van dividir en diòcesis, una nova divisió intermèdia entre les 

prefectures del pretori i les províncies. A Hispània hi havia una sola diòcesi: Diocesis 

Hispaniarum, la capital de la qual era Hispalis (actual Sevilla) o Emerita Augusta (actual 

Mèrida), i no només estenia la seva jurisdicció sobre tota la península Ibèrica, sinó també 

                                                
74 La crisi del segle III i, en general, l’època imperial i la seva decadència, es tractada a 

l’apartat 1.3., dins del punt 1., a la Primera Part del treball. 
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sobre el nord d'Àfrica, concretament sobre la Mauritània Tingitana, que ocupava part de 

l'actual Marroc. 

Al seu torn, les diòcesis es dividien en províncies, que com he dit, eren molt més petites que 

les províncies de l’alt Imperi. En el cas d'Hispània, la Bètica i la Lusitània van conservar més 

o menys la seva mateixa extensió, però la Tarraconense es va dividir en tres: la Gallaecia, la 

Carthaginiensis i la Tarraconensis, que incloïa part de les actuals Astúries, Cantàbria, Meseta 

nord i tota la vall de l'Ebre. Finalment, alguns anys més tard, es va crear una nova província 

separada de la Tarraconense, la de les illes Balears: Insulae Balearum. 

Econòmicament, la seva principal reforma va ser l’edicte dels preus, una llei que fixava els 

preus màxims per a més de 1.300 productes, a més d'establir el cost de la mà d'obra per a 

produir-los. Com a conseqüència més immediata d’aquesta llei, els ciutadans romans van 

traslladar-se a viure al camp, especialment l’aristocràcia, que va desenvolupar grans vil·les 

rústiques. Aquest model basat en la vida al camp i l’abandonament de les ciutats serà el 

precedent directe del model seguit a l’Edat Mitjana. 

La repercussió més directa i clara d’aquesta època de caos i destrucció, i també de les 

reformes de Dioclecià, la podem observar en les ciutats: al conventus tarraconensis 

s’abandonaran un gran nombre de ciutats que havien estat de gran importància des dels inicis 

de l’ocupació romana, i d’altres, tot i que encara no desapareixeran completament, entraran 

en una profunda decadència de la qual ja no els serà possible recuperar-se. Aquest fenomen 

també es donarà a la resta d’Hispània, i ciutats com Caesaraugusta (actual Saragossa), 

Pompaelo (actual Pamplona) i Clunia (al sud de l’actual província de Burgos) també seran 

part d’aquest deteriorament col·lectiu. 

Com a conseqüència a llarg termini de la crisi del segle III i l’inici de la decadència de 

l’Imperi, Hispània donarà suport als “usurpadors” al tron imperial i a l’Imperi de les Galliae, 

ja que els faran sentir-se més segurs que no pas Roma. També augmentarà el prestigi dels 

militars, com ja havia succeït anteriorment, per exemple en el cas de Sèptim Sever, que va ser 

emperador de Roma (entre el 193 i el 211 dC.). I per últim la repercussió més important: es 

produirà un canvi a nivell psicològic, ja que es posarà en dubte la seguretat que pot 

proporcionar Roma i s’iniciarà una autarquia a les ciutats provincials, a més d’un gran 

augment de les milícies urbanes. 
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3.2. Canvis en l’urbanisme de les ciutats 

● Iluro: La ciutat d’Iluro, tot i que es veurà afectada per la situació de l’Imperi, no patirà 

cap crisi notable ni entrarà en decadència. Les restes trobades a diverses parts de la 

ciutat demostren que va patir una sèrie de reformes urbanístiques entre els segles II i 

III dC., i a finals d’aquest últim segle s’observen canvis en l’urbanisme, produïts pel 

canvi de residència de l’aristocràcia local, que va emigrar a les vil·les rurals. Tot i que 

alguns historiadors
75

 parlen d’una destrucció de la ciutat per parts dels invasors francs 

a mitjans del segle III, les restes arqueològiques no permeten comprovar aquestes 

afirmacions. 

● Baetulo: La ciutat de Baetulo començarà a sofrir a finals del segle I dC. un èxode de 

l’aristocràcia cap a les seves vil·les al camp, les quals es desenvoluparan plenament al 

llarg del segle II dC. Tot i això, l’activitat de la ciutat no desapareixerà, sinó que 

simplement hi haurà una redistribució de les funcions a causa de les noves reformes i 

canvis a nivell administratiu. Tot i que alguns historiadors
76

 mencionen, com en el cas 

d’Iluro, una destrucció de la ciutat a mitjans del segle III, no trobem restes 

arqueològiques que ho corroborin.
77

 

● Iesso: Tot i que sembla ser que al segle III dC. es va produir un hipotètic 

abandonament de la part oest de la ciutat, es va reocupar més endavant com a zona 

industrial dedicada a la producció de vins. La ciutat va mantenir la seva activitat 

comercial i constructiva fins a l’època dels visigots, després de la caiguda de l’Imperi 

romà. 

● Gerunda: També la ciutat de Gerunda patirà les conseqüències d’aquest període de 

caos i empobriment i aplicarà les reformes de Dioclecià, però no observem en la ciutat 

una gran crisi, sinó simplement una reorganització en què la ciutat mantindrà el seu 

paper econòmic, social i religiós. A més, tot i estar situada a la via de penetració de 

les invasions franques i germàniques, no es va veure afectada directament per elles, ja 

que no s’hi aprecien mostres de destrucció violenta com en altres ciutats. L’únic canvi 

significatiu que sofrirà serà un reforç i fortificació de les muralles, com veurem també 

en el cas de Barcino. 

                                                
75 Ribas i Bertran 1964. 
76 Cuyàs 1977. 
77 Guitart 1976. 
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● Barcino: Les primeres invasions dels francs i els germànics a partir de l'any 250 dC. 

van comportar la necessitat de reforçar les muralles de la ciutat. S’hi va iniciar la 

construcció d'una millor fortificació entre els anys 270 i 300, sota el regnat de Claudi 

II el Gòtic, quan l'Imperi ja dequeia. La nova muralla es va construir sobre les bases 

de la primera i estava formada per un mur doble d'entre 2 i 3 metres, i fins a 8 metres 

en alguns trams, amb un espai al mig farcit de pedra i morter, tot i que les mostres 

arqueològiques més modernes demostren que també es van utilitzar com a farciment 

escultures, inscripcions en pedra i altres elements arquitectònics. El mur comptava 

amb unes 80  o 82 torres d'uns 18 metres d'alçada de base rectangular i 10 amb base 

semicircular, que se situaven a les portalades. Les obres de millora van ser de les més 

importants que es van dur a terme durant el Baix Imperi a la Tarraconense, i 

constitueixen un dels motius pels quals Barcino va augmentar la seva importància i va 

començar a comparar-se amb Tarraco. 

● Emporiae: La ciutat romana d’Emporiae ja estava completament abandonada  al segle 

III dC., juntament amb la ciutat grega d’Emporion. Ja des del segle I dC., amb la 

conquesta total de la península per part de Roma, Emporiae havia entrat en 

decadència i va començar el seu abandonament progressiu,  a causa de la pèrdua 

d’importància de la ciutat a mesura que anaven guanyant una major rellevància altres 

ciutats romanes, com Barcino, Gerunda o Tarraco. 

● Tarraco: L’esplendor de la ciutat romana de Tarraco es mantindria fins a mitjans del 

segle III dC., quan va entrar en una forta decadència a causa d’una crisi demogràfica i 

urbanística, que al seu torn eren conseqüència de la forta crisi econòmica que patia 

l’Imperi i de les primeres invasions dels pobles bàrbars, com els francs i els germànics 

al 260 dC. Segons les fonts històriques i corroborat arqueològicament, la ciutat va ser 

devastada pels vàndals l’any 260 dC. La revitalització de la ciutat va produir-se 

principalment gràcies a les reformes de l’emperador Dioclecià, que van permetre que 

durant tota la primera meitat del segle IV la ciutat recuperés la seva gran importància i 

vitalitat, a través de la construcció de nous edificis públics, tal com ho manifesta la 

construcció de nous edificis públics, el manteniment dels espectacles i de l'amfiteatre, 

o la restauració d'edificis públics pertanyents a l’època de l'alt Imperi. 
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4. Conclusió 

En aquest apartat, faré també una recapitulació de tot allò que he exposat en aquesta segona 

part del treball, tal com he fet a la primera part. Aquí explico quins eren els objectius 

proposats en aquest capítol i com els he resolt, i elaboro algunes conclusions referents a 

aquesta part del treball. 

A la segona part, l’objectiu principal era estudiar en un lloc concret, el conventus 

tarraconensis, com es manifestaven els elements analitzats a nivell teòric en la primera part. 

A partir de la identificació dels tres períodes, i cronològicament, exposar com funcionava 

aquí l’exèrcit romà, com s’hi implantaven les noves reformes militars i, sobretot, el paper de 

l’exèrcit en la conquesta i dominació del territori. 

Després d’haver finalitzat aquesta darrera part del treball, puc treure’n algunes conclusions. 

Per començar, he trobat al conventus tarraconensis els mateixos elements militars dels quals 

ja havia parlat a la primera part: la legió, l’armament, el paper d’altres cossos de l’exèrcit 

com la marina (batalla naval de l’Ebre, per exemple), la importància dels castra i altres 

infraestructures militars (praesidia, carreteres i ponts),  les diferents funcions de l’exèrcit,  i 

la seva càrrega ideològica i política. Cal destacar que he vist que els tres moments treballats 

al llarg de la recerca són molt clars i decisius també a Hispania i, concretament, al conventus 

tarraconensis (tot i que potser no es produeixen a les dates exactes que he especificat a la 

primera part, la correspondència és evident, i cal tenir present que s’han de contextualitzar 

aquests fets d’acord amb la pròpia història del territori aquí tractat, de manera que és usual 

que hi hagi una diferència entre les dates de la primera i les de la segona part). El fet que els 

tres moments fonamentals en la història de la civilització romana fossin de gran importància 

també a un conventus d’una de les seves províncies, Hispania, em porta a afirmar que aquesta 

unitat que va caracteritzar el poble de Roma va ser aconseguida essencialment gràcies a 

l’exèrcit, ja que, juntament amb la seva llengua, el llatí, era l’únic element comú a tots els 

territoris sota domini romà. Relacionat amb aquest fet, toca parlar del paper ideològic que va 

tenir l’exèrcit al conventus tarraconensis i la importància de les seves funcions més allà de 

ser un simple cos defensiu. Va ser l’exèrcit romà qui va conquistar, pacificar i romanitzar la 

península Ibèrica, i he vist que al conventus va tenir especial rellevància, ja que va governar 

el territori durant un parell de segles abans de l’establiment definitiu de ciutadans romans al 

territori al segle I aC. La seva funció politicoadministrativa, que he pogut explicar a través de 

casos com el de Can Tacó, és decisiva, com també la seva funció d’enginyeria, en edificar els 

primers assentaments fixos i les primeres ciutats, i les principals vies de comunicació. A més, 
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una part important dels primers pobladors de les ciutats romanes acabades de fundar van ser 

els soldats (recordem la repartició de terres entre els veterans) i els seus primers dirigents 

(com en el cas de Tarraco i el paper de l’ordo equester, que es componia principalment d’alts 

càrrecs militars). 

Per finalitzar, m’agradaria fer un petit incís sobre l’arqueologia a Catalunya (i en general, al 

territori del conventus tarraconensis), ja que ha estat la principal font que he fet servir en 

aquesta segona part del treball. L’inici del primer moment tractat, l’arribada a Hispània 

durant la segona Guerra Púnica al 218 aC (desembarcament d’Escipió a Emporion, fundació 

de Tarraco, batalla de Saguntum), està molt investigat pel camp arqueològic, igual que el 

segon moment, la fundació de les primeres ciutats al segle I aC (Iluro, Baetulo, Iesso, 

Gerunda, Emporiae, Barcino). En canvi, el període entre l’arribada d’Escipió al 218 aC i la 

fundació dels primers nuclis urbans al segle I aC, és a dir, el que jo he tractat amb l’exemple 

dels casos de Can Tacó i Puig Castellar, mai havia estat especialment treballat fins fa pocs 

anys, i ara està molt d’actualitat per a l’arqueologia i s’investiga molt. Per últim, el tercer 

moment tractat, la crisi del segle III i, en general, l’època imperial, no està gens investigat, i 

m’ha costat molt trobar-ne informació ja que la que hi ha és molt escassa. 

En definitiva, aquesta segona part ens mostra que els tres moments que he establert en tot el 

treball van ser realment d’una gran importància per a Roma, i que per tant, aquest era un 

Imperi molt unitari, gràcies al paper de l’exèrcit. També ens mostra un fet que em sembla de 

gran interès: el model seguit per l’Imperi romà en la conquesta d’un territori, fins a la 

instal·lació definitiva dels romans amb la fundació de ciutats i arribada de població civil 

romana, que en aquesta segona part podem veure com evoluciona cronològicament en funció 

dels tres períodes tractats. Per aquest motiu penso que el meu treball té bastant importància i 

també dicultat, perquè dóna  una visió de conjunt d’aquesta evolució en un territori concret i 

del caràcter multifuncional de l’exèrcit. 
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Conclusions generals 

 

Començaré per parlar de les conclusions que he tret d’ambdós apartats i seguidament les 

comentaré a nivell general, fent una valoració global. 

A la primera part, el meu objectiu era establir els moments claus en la història militar de 

Roma i veure el perquè de la seva importància. Els tres punts han estat comentats i explicats 

de manera global (context històric, principals canvis i avenços) i específica a cadascun dels 

elements militars tractats (legió, armament, altres cossos, infraestructures). La investigació 

feta sobre aquests tres moments també m’ha permès de veure l’evolució de Roma no només a 

nivell militar, sinó de forma general, ja que cal recordar que l’exèrcit tenia una forta càrrega 

ideològica i política, era una estructura de govern i d’administració i, en definitiva, un símbol 

de la civilització que tot l’Imperi romà volia representar. Dins dels tres moments, potser el 

que m’ha resultat més interessant és la crisi del segle III, durant l’Imperi, ja que mostra de 

forma evident les causes de la caiguda de l’Imperi romà. El fet de tractar els diferents 

elements que són part de l’exèrcit m’ha mostrat l’exèrcit de Roma com a un conjunt unitari i 

que tenia moltes més funcions de les que d’entrada em pensava (funció d’obres públiques, 

política i administrativa). També he vist que perquè l'exèrcit pugui complir la tasca 

encomanada, ha de ser ell mateix una força ideològicament cohesionada al voltant d'una idea 

religiosa o política (culte imperial, Mitra, Sol Invictus) que en caure, farà que l’exèrcit com a 

element unit es fragmenti i entri en decadència. 

A la segona part, centrada en com la presència militar va condicionar la història del conventus 

tarraconensis des de l’arribada dels romans (218 aC) fins a la crisi de l’Imperi al segle III dC, 

l’objectiu principal era identificar els tres moments tractats a la primera part del treball amb 

tres moments claus en la  història romana de la península Ibèrica, específicament al conventus 

tarraconensis, per tal de veure com funcionava aquí l’exèrcit romà, com s’hi implantaven les 

noves reformes militars i, sobretot, el paper de l’exèrcit en la conquesta i romanització del 

conventus tarraconensis. Les conclusions finals que he tret són les següents: al conventus 

tarraconensis hi havia els mateixos elements militars dels que ja havia parlat a la primera part 

(legió, armament, altres cossos, infraestructures militars), i també es dona una 

correspondència entre els tres moments estudiats al llarg del treball, de gran importància 

també al conventus tarraconensis, tot i una lleugera diferència entre les dates de la primera i 

les de la segona part. Això em confirma que l’exèrcit, juntament amb la llengua comuna, era 

la característica que unificava tots els territoris de l’Imperi romà, ja que era l’únic element 
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comú a tots els territoris. Ideològicament, el paper de l’exèrcit romà al conventus 

tarraconensis com a primer cos politicoadministratiu va ser fonamental en l’establiment 

definitiu del poble romà al territori, com també la seva funció constructora, en ser els soldats 

els qui van edificar els primers assentaments fixos (praesidia), les primeres ciutats i les 

principals vies de comunicació. Els propis militars esdevindrien, per tant, els primers colons 

de les noves ciutats romanes, gràcies al sistema de repartició de terres entre els veterans de 

Màrius que havíem vist a la primera part, i també els seus primers governants, com en el cas 

de Tarraco, dirigida en un principi per l’ordo equester, que es componia principalment d’alts 

càrrecs de l’exèrcit. 

A nivell general, el treball ha confirmat la meva hipòtesi inicial, ja que les evidències de la 

importància d’aquests tres moments s’han donat de forma constant al llarg del treball. No 

només ha contestat afirmativament a la hipòtesi plantejada, sinó que també he vist clarament 

les causes que fan que siguin fets clau en la història militar de Roma. Potser el que més 

interessant m’ha semblat dins el meu treball ha estat, per una banda, la importància de la crisi 

del segle III per a la caiguda de l’Imperi,  que es va donar principalment a nivell ideològic, i 

per l’altra, el paper tan important de l’exèrcit en la conquesta romana de la península Ibèrica, 

ja que tenia moltes més funcions a part de la defensiva que m’eren desconegudes, i em va 

resultar molt curiós que durant gairebé dos segles fossin els militars els que controlaven i 

governaven el territori. En definitiva, fer aquest treball ha estat molt interessant (tot i la 

feinada que he tingut) i he après un munt de coses mentre el feia, no només sobre el propi 

tema que tracto, sinó també sobre les diferents fonts que existeixen, la recerca d’informació, 

l’estructura i característiques formals d’un treball d’investigació, etc., i crec que a més 

d’haver aconseguit confirmar la hipòtesi inicial, en general he fet un bon treball que mostra 

molt bé tot allò que jo desconeixia o volia ampliar sobre la història militar romana. 

Vull acabar amb una cita de l'Eneida, obra encarregada per August a Virgili, que resumeix bé 

la càrrega ideològica de l’exèrcit que recalco al llarg del treball: 
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“Gira cap aquí els teus ulls, mira aquest poble 

i els teus romans. Aquí, Cèsar i tota de Iulus 

la progènie que ha d'arribar sota el gran eix del cel. 

Aquest és, aquest és l'home que sovint escoltes t'ha estat promès, 

Cèsar August, fill del diví, que fundarà els segles 

d'or de nou en el Laci pels camps que un dia 

governà Saturn, i fins als garamants i als indis 

portarà el seu imperi; s'estén la seva terra més enllà de les estrelles,   

enllà dels camins de l'any i del sol, on Atlant portador del cel 

fa girar sobre les seves espatlles una volta plena de lluents astres. 

Davant la seva arribada, ara ja s'espanten els regnes del Caspi 

amb les respostes dels déus i la terra meòtida, 

i s'estremeixen les set boques tremoloses del Nil. 

Ni tan sols Alcides va recórrer tanta terra, 

bé que assagetés  la cérvola de potes de bronze o d'Erimant 

en els boscos posés pau i fes tremolar Lerna amb el seu arc; 

ni aquell que victoriós mena els seus jous amb regnes de pàmpols, 

Líber, conduint tigres de l'elevada cimera del Nisa. 

I encara dubtem a estendre el valor amb gestes, 

o la por ens impedeix quedar-nos a la terra d’Ausònia? 

[...] tu, romà, pensa a governar sota el teu poder els pobles 

(aquestes seran les teves arts), i per a la pau posar lleis, 

perdonar els sotmesos i abatre els superbs.”
78

                                                
78 Eneida VI, 788-807, 851-853 (traducció de Miquel Dolç). 
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Annex I: Figures 

 

 

(fig. 1) Mapa de  la situació dels pobles samnites a la p. Itàlica al segle V aC. 

Font: Wikimedia Commons 

 

 

(fig. 2) Formació de la falange hoplita grega. Equipament dels hoplites. Font: Peter Connolly 
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(fig. 3) Formació de la falange hoplítica. 

Font: http://revistadehistoria.es/el-ejercito-macedonio-la-creacion-de-filipo-ii/ 

 

 

(fig. 4) Estructura d’un manípul. 

Font: http://adrianapolis.com/blog/la-legion-manipular-romana-parte-2%C2%AA/ 
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(fig. 5) Estructura d’una centúria. 

Font:http://darthpandanl.deviantart.com/art/SPQR-Legion-Centuria-1st-Centry-AD-

424925800 

 

 

(fig. 6) Disposició d’una legió manipular de 4.200 soldats. 

Font: http://adrianapolis.com/blog/la-legion-manipular-romana-parte-2%C2%AA/ 
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(fig. 7) Hastati. Font: http://picklespeaker.galeon.com/premarianlegion.html 

 

(fig. 8) Triarius (esquerra) i hastatus (dreta). 

Font: http://picklespeaker.galeon.com/premarianlegion.html 
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(fig. 9) Principes. Font: http://picklespeaker.galeon.com/premarianlegion.html 

 

(fig. 10) Velites. Font: Peter Connolly 

 

(fig. 11) Eques. Font: http://picklespeaker.galeon.com/premarianlegion.html 
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(fig. 12) Quincux: disposició d’una legió en batalla. Font: Wikimedia Commons 

 

(fig. 13) Espai entre els legionaris en formació. 

Font: http://adrianapolis.com/blog/la-legion-manipular-romana-parte-2%C2%AA/ 

 

(fig. 14) Organització d’una cohort en centúries i disposició dins d’una legió. 

Font: http://www.eloraculodeltrisquel.com/2015_01_01_archive.html 
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(fig. 15) Àguila daurada. Font: 

http://www.mundohistoria.org/temas_foro/historia-la-edad-antigua/la-sombra-del-guila-

estandartes-romanos 

 

(fig. 16) Escultura romana representant a la deessa Roma, es troba a la Plaça del Capitoli a 

Roma. Font: Wikimedia Commons. 

 

(fig. 17) L’escultura d’August de Prima Porta, que mostra la divinització de l’emperador 

August en el culte imperial. Font: Wikimedia Commons 
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(fig. 18) Representació escultòrica del déu Mitra matant al toro, actualment es troba als 

Museus Vaticans, a Roma. Font: Wikimedia Commons

 

(fig. 19) Relleu escultòric de Sol Invictus i Mitra, als Musei Vaticani (Roma). Font: 

Wikimedia Commons 
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(fig. 20) Pilum. Font: http://www.tienda-medieval.com/blog/el-pilum-romano.html 

 

(fig. 21) Hasta. Font: Wikimedia Commons 

 

(fig. 22) Scutum. Font: http://demigodshaven.wikia.com/wiki/Scutum 
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(fig. 23) Situació de la Gallia. Font: Wikimedia Commons 

 

(fig. 24) Casc Montefortino. 

Font: http://www.armillum.com/es/cascos-antigueedad/366-celticomonte1.html 

 

(fig. 25) Casc Coolus. Font:  

http://www.costumbresmedievales.com/tienda/index.php?main_page=index&cPath=46_51 
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(fig. 26) Casc Gàl·lic-Imperial. 

Font: http://romamilitaria.blogspot.com.es/2014/11/002-equipoarmas_7.html 

 

(fig. 27) Gladius hispaniensis. Font: 

http://www.mambri.com/CosasArmillum/hispaniensis.html 

 

(fig. 28) Pugio. Font: http://es.enciclopedia-del-pasado.wikia.com/wiki/Pugio 

 

(fig. 29) Foners balears. Font: Peter Connolly 
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(fig. 30) Part de l’equip d’un legionari després de les reformes marianes. Font: Peter 

Connolly 

 

(fig. 31) Les “mules” de Màrius. Font: Peter Connolly 
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(fig. 32) Cataphractii. Font: Christa Hook 

 

(fig. 33) Spatha. Font: http://www.outfit4events.com/usd/product/6364-late-roman-sword/ 

 

 

(fig. 34) Quinquerrem. Font: https://periklisdeligiannis.wordpress.com/tag/quinquereme/ 
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(fig. 35) Arpax en una nau romana. 

Font: https://albertosolana.wordpress.com/2014/10/21/5-criterios-da-verdade-global/ 

 

(fig. 36) Ballista. Font: http://www.giostraarchidado.com/en/the-joust/history-crossbow.aspx 

 

(fig. 37) Onager. Font: http://www.romae-vitam.com/roman-weapons.html 
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(fig. 38) Scorpio. Font: Font: http://www.romae-vitam.com/roman-weapons.html 

 

(fig. 39) Doble circumval·lació de Cèsar a Alèssia. 

Font: http://gabinetecurioso.blogspot.com.es/2013/04/batalha-de-alesia.html 

 

(fig. 40) Distribució d’un castrum romà. Font: http://webdelmaestro.com 
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(fig. 41) Xarxa de carreteres romana al 125 dC. Font: Wikimedia Commons 

 

(fig. 42) El limes de l’Imperi romà. Font: http://www.esascosas.com/limes-romanos/ 

 

(fig. 43) Mur d’Adrià. Font: Wikimedia Commons 
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(fig. 44) Situació i límits del conventus tarraconensis  i de les tres províncies d’Hispania. 

Font: Wikimedia Commons 

 

(fig. 45) Situació dels castra i praesidia. Font: Noguera 2009. 

 

(fig. 46) Situació del praesidium (número 3) del segle II aC a la posterior ciutat romana 

d’Emporiae. Font: Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
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(fig. 47) Situació del praesidium de Tarraco. Font: http://usuaris.tinet.cat/jmpf/Histori2.html 

 

(fig. 48) Situació del campament de Nova Classis. Font: Ble; Lacruz; Noguera; Valdés 2011 

 

(fig. 49) Campament de  Nova Classis o la Palma (esquerra) i campament i poblat ibèric del 

Castellet de Banyoles (dreta). Font: Noguera 2009. 
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(fig. 50) Situació jaciments de Can Tacó i Puig Castellar. Font: Rodrigo; Carreras; Pera; 

Guitart 2014. 

 

(fig. 51) Planta de Can Tacó. Font: Rodrigo; Carreras; Pera; Guitart 2014. 

 

(fig. 52) Reconstrucció del praesidium de Can Tacó. Font: Rodrigo; Carreras; Pera; Guitart 

2014. 
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(fig. 53) Situació dels tres mil·liaris. Font: Rosas Artola 1995. 

 

(fig. 54) Inscripció dedicatòria a Mars Campester. Font: Ruiz de Arbulo 2011-2012. 
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Annex II: Visita al jaciment de Can Tacó
79

 

El jaciment romà de Can Tacó o Turó d’en Roina va ser construit a finals del segle II a.C. i es 

creu que era un praesidium, un assentament militar des del qual s’exercien funcions 

polítiques i administratives de control del territori de la zona. L’assentament s’abandonarà al 

segle I a.C. amb la fundació dels primers nuclis urbans. 

 

Al mapa anterior podem veure la situació de Can Tacó respecte a altres jaciments com Puig 

Castellar. Can Tacó es troba dalt d’un petit turó de 120 m d’altitud sobre el nivell del mar, 

des d’on es podien controlar les principals vies de comunicació que discorrien per la plana, 

entre les quals destacava la Via Heraklea (posteriorment, la Via Augusta).  

 

                                                
79

 Aquest apartat serà la part central de la meva exposició oral, on el desenvoluparé amb més detall. 
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A la imatge anterior, observem un mapa on es situen les principals vies de comunicació de 

l’època i els principals poblats ibers de la zona respecte al jaciment de Can Tacó. 

 

Entre els anys 2011 i 2012 es van realitzar al jaciment unes obres destinades a millorar-ne la 

conservació i a fer-lo més atractiu cara als visitants. Aquesta reconstrucció va guanyar el 

premi XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2013 dins la categoria Protecció del 

Territori i el Paisatge.  

 

Com a part del meu treball de recerca, vaig tenir l’oportunitat d’assistir a una conferència 

realitzada per arqueòlegs de l’ICAC al jaciment, i després vaig poder fer una visita de les 

restes arqueològiques. A continuació, vull explicar una mica la meva experiència a través de 

les fotografies que vaig fer, comentant-les d’acord amb la informació que hi ha sobre el 

jaciment.  

 

 

 

A la imatge anterior podem observar la reconstrucció mencionada: l’estructura en forma de 

cub es troba on hi havia una de les dues torres del praesidium en època romana. 
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A la imatge anterior veiem que l’espai està distribuït en diferents nivells que podem 

diferenciar de forma clara gràcies a la reconstrucció feta. A la paret del mur que trobem a la 

dreta de la imatge hi havia pintures al fresc d’estil pompeià. 

  

 

A la imatge anterior veiem una habitació que es creu que corresponia a la cuina o al rebost, i 

gràcies a les marques que hi ha a terra podem imaginar com hi estaven distribuïts els mobles. 
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A la imatge anterior veiem la clara distribució dels diferents espais que conformaven 

l’assentament. L’espai que es troba cobert de fusta és una de les dues cisternes amb les que 

comptava el praesidium. A la imatge següent observem l’altra cisterna. Ambdues cisternes 

estaven impermeabilitzadas i encara ho estan avui dia.  
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Per acabar, una imatge de la planta del jaciment i una reconstrucció digital de com deuria ser 

el praesidium romà, en la qual podem veure les dues torres amb les que comptava i el mur 

que l’envoltava. 
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