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El reinicio de las excavaciones en el oppidum de la montaña de Sant Julia de Ramis, en el territorio inme- 
diato, y los estudios de historia urbana sobre Girona, permiten comprender adecuadamente y desde ópticas 
nuevas la fundación de Gerunda en los primeros años del siglo 1 a.c., y el papel importantísimo de los indi- 
getes en aquel proceso que marcó el inicio de la plena romanización. 
Gerunda, Sant Julia de Ramis, ibérico, romano. 

The resumption of excavations in the "oppidum" of Sant Julia de Ramis, in the ~mmediate territory, and the 
studies on urban history about Girona allow to understand approrpiately and from a new point of wiew the 
foundation of Girona in the first years of the 1st century B.C. and the very important function developed 
by the "lndigets" in the process that started the full Romanization. 
Gerunda, Sant Julia de Ramis, Iberian, Roman. 

La reprise des fouilles archéologiques a la montagne de Sant Julia de Ramis, dans le territoire immédiat, et 
les études sur l'histoire urbaine de Girona permettent de comprendre correctement et avec un nouvel 
point de vue la fondation de Girona dans les premieres années du 1 siécle a.c. et la tres importante func- 
tion dévélopée par les "indiketes" dans le proces qui commencait la pleine romanisation. 
Gerunda, Sant Julia de Ramis, ibérique, romain. 

INTRODUCCIO Les dades que posseim sobre aquests primers anys 
de la ciutat són, no cal dir-ho, insuficients, pero tan- 

Sembla ben estableri que Gerunda fou una fundació ex mateix prou valuoses: la planta de la fundació, a 
novo que es concreta en la primera meitat del segle l aC, partir de les evidencies prou conegudes de les pri- 
mok probablement durant la tercera d b d a  d'aquella cen- meres muralles2, un conjunt notable de material 
túria (80-70 aC), dins del marc de ¡es guerres seriorianes'. arqueologic d'aquell moment3 (Fig. 1) i, com a nove- 
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1.- Sobre la data de la fundacd consultsu: Nolla 1977. 1004-1 11 1; Noila 1979-1980, 107-1 18; Nolia 1988, 90-91. 

2.- Fick 1930, 266-276; Serra-Rafols 1927-1931, 69-84; Seria-RBtois 1942 a, 174.135; Serra-Rafois 1942 b, 42; Serra-Rafals 1943, 87- 

88; Oiiva 1965, 89-109; Oiiva 1967. 47-48; Nolla 1977. 80-1 14. 

3.- Nolla 1977,374-565; Nolla 1988. 80-89. Bg 7 i 8; Nolla. en piernsa. A banda d'aquest conlunt extraoidinad. altres trebdls arqueolbg~cs i de con- 

trol han permes aplegar, piocedents d'amu de la supeificie antiga de la ciutat i dels entorns irnrned~ats. una bona col~lecció de materia arqueolb- 

gic slgnilicativa que no fa aitra casa que confirmar la datacid proposada. Només tennt en cornpte la cerhmica importada envernissada de negre i les 

hrnrores ituiques, a m& del que, inedit, donern a condixer en aquest mateix Wice (Flg. 1). recordern el que ja ha estat pubiicat: del sector de la cate 

dral, Nolla, 1980 b. 83-91, carnpaniana E7 i B-oide. loma Larnbogiia 1 (Fig. 3.42 a 44j. Lamboglia 3 (Fig. 3, 46) i Larnbogiia 517 (Fig. 3, 45); de la 

caserna d'Alernanys, excavacionc de 1947 i 1948, Nolla 1980 a, 179.192, carnpaniana A tardana. forma Lambaglia 31 (Fig 3). carnpanlana B. forma 

Larnbogiia 517 (Ftg. 9) i una base indeterminada (Fig. 19) 1 una peu d'arnfora Oressel 1. tipus "DW (Fig. 12). Dei rnateix loc, carnpanya de 1988. 

NolIa/Sagrera 1991. 177-195, carnpaniana B I 6-o~de. foirnaiarnboglia 1 (Fig. 19.3 a 5). Larnboglia 3 (Fig. 19,6) I Larnbogla 5 Ftg. 19.1 i 2 i 19,4). 



Figura 1. Material d'importacio d'epoca fundacionai proceden1 de Girona i, fin$ ara. inedit: 1, Carnpaniana A tardana, for- 
rna indeterminada (Casa Pastors. pou núm. 2): 2, Campaniana B. forma Lamboglia 5 (Casa Pastors. pou núm. 1): 3. Cam- 
paniana B, forma Lamboglia 1 (Carrer del Llop, obres de canalitració); 4, Campaniana B. forma Lamboglia 1 (Casa Pas- 
tors, pou núm. 1): 5, Campaniana B. forma Lamboglia 5 (Casa Pastors. pou núm. 1): 6. Vora d'amfora italica de vi, forma 
Dressel 1B (Casa Pastors, pou núm. 1); 7. Vora d'amfora de vi itaiica. forma Dressel 18 (Casa Pastors. pou núm. 2). 

tat extraordinaria, la recuperació de la configuració GERUNDA BAIX-REPUBLICANA 
urbana originaria (Fig. 8), perfectament regular, que 
fixa i ha condicionat perrnanentment el teixit urba LES OBRES DE DEFENSA 
del nucli antic de Girona que, des del segle XV s'ha 
conegut arnb el norn de Forca Vella i que defineix la Les rnuralles baix-republicanes (Fig. 8) son d'obra poli- 
planta de la ciutat antiga, romana i alt-medieval gonal que nornes en algun punt del circuit conservat i 
(Figs. 6 i 7). visible podrien ser considerades "~iclbpies"~ (Fig. 2 a 5). 

4.- Martoiell i Peña 1879, 116-121. el pnrner a valorar les fortificacions antigues de Girona tot consideiant-les de tipus c~clopi i cornparant-les amb 
les de Tarragona. Aquest adjectiu segui en ús fins a Nolla 1977. 80-1 14, an es pot seguir el recorregut bibliogibfic i la justificació Dei elim$nario. 
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Es una obra notable que trobem aprofitada en la 13 

fonarnentacio i, parcialment, en I'obra vista del recinte 
imponent del Baix Irnperi . Només la coneixem des de 
fora o des de dins del recinte urba, fet que no ens 
permet saber-ne ni el gruix ni les caracteristiques cons- 
tructives. Nornes I'exploracio efectuada el 1986 als fona- 
rnents de la Torre Gironella permet aportar dades fer- 
mes que. tanmateix. no sembla oportu. pensem, d'ex- 
trapolar (Fig. 3, 6.1 I 8). Precisament en aquel1 punt, el 
nies enlairat del perirnetre urba i el mes deiicat des d'un . 
punt de vista defensu, es on s'ha localitzat I'unica torre Figura 3. 1 i,:iiiI 1 , .  l . ,  :, ~-:*il i.~ii i;~r 8 1 8 ,  1;i tiirre de llevant de 
d'aquesta fase inicial de les defenses urbanes. i aquest les detenses Llrllanes (Torre Gronelal. 
fet haur~a pog~it incidir en les caracteristiques diferents 
de I'obra'. El mur. ben visible encara a la placa de Sant 
Feliu. davant a porta de migdia. al nord del recinte (Fig. 
3. 6.6 i 8). en el jardi de I'edifici de les Algues (Fg. 2, pedra calcaria numrnulitica. una pedra dura. resistent, 
5 i 8). al sector meridional de la ciutat. o en la fona- d'excel4ent qualitat i prou dificil de tallar. que. no ho 
inentacio de la Torre Gironella (Fig. 3). a ilevant. fou bas  oblidéssim pas. es la roca natural on s'assenta ia fun- 
tit amb blocs irregulars. de mides molt diverses. de dacio. Els blocs foren dsposats en filades que s'adap~ 

5.- Conailleii els trrhalls rsriieiifafs eii la nota 2. Tai~ibe. Nolla/N~eto 1979. 269~280: Nolla 19RR. 8 i  R8. f ~ q  fi 
6.- No en fenni <Indrs iirocsa!; riel qiie fa al sector de Casa Pastors o del lardi de I'edtfio de les Al~gcirs Tanrnateix, 1exr:nvai:io electiiada I'any 

1987 zi la Torre Gronrlln, al venex dr Ilevaiit de la ctiitat. va vermelre constatar que. en aqiiell piint. a torre. Iunca de  recinte haixrer>iiblicA. era 

iet2 anlli la tacncn de I'eliiplritnri, a m h  iin paranien! exterlor de grans caneus uoligonalc de pedra calcarla niimmiil!tca 1 k i rc i i ie i i l  lnteror de 

lmrrn DI, nnge s~ld~ot?st s0fl1a la 111uraIlii cn~eirdlonal de a ciital. dsposada dlrectament sobre la roca que ailroftava tina corisidernble elevacio 

iinturni, de por gr i ix I lela 3mh 13 iiialelxa tecnlca. doble pararnenl paral.lel degran carreual di. prdra riiimrnulitica 8 farcimcnt interior de lerra  no^ 

11, elzlii IOR(1, 111 1311. rsncinmeni 118~1281. 
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ten perfectament al penden1 i als retalls, irregulars. del 
subsol geologic. conformant filades rectes. Els carreus 
són de mides variables, tots diferents. i la unio dels uns 
amb els altres s'efectua en seco amb terra. Els petits 
espais que sovint quedaven entre un bloc i I'altre s'om- 
plien arnb pedruscall menut. Hi ha llocs on encara ha 
estat possible observar que la muralla es disposa direc- 
tament sobre la roca calcaria de base. Es interessant 
ressenyar que a partir de les evidencies c0nse~adeS 
sembla prou segur considerar que aquel1 recinte no feu 
servir torres defensives. llevat del baluard imponen1 que 
defensava el vertex de Ilevant. el punt mes feble del con- 
junt. El resultat es d'unes fortificacions prou notables, 
afavorides. com intentarem mostrar mes endavant. per 
una topografia complicada. i que segueixen el model 
d'un conjunt notable d'obres defensives baix-republi- 

canes en aquest mateix pais. Des d'aquest punt de 
vista Gerunda tampoc no es cap excepció. 

LA TRAMA FUNDACIONAL 

Corografia de la ciutat antiga es caracteritza pels pen- 
dents costeruts. Del riu Onyar, a la part mes baixa. fins 
a la Torre Gironella. el punt mes enlairat. el desnivel1 
supera els 60 m. El recorregut suposa una distancia 
lineal d'uns 300 m i escaig. cosa que determina un des- 
nivel1 mitja del 20 %. A mes. el subsoi rocallos, irregu- 
lar i complicat. proporciona. dins de la superficie de la 
ciutat. alts i baixos. sovint sobtats. amb desnivelis i 
penya-segats de fins a 15 m. 
La planta de la Forqa Vella dibuixa una mena de poii- 
gon falsament triangular (Fig. 7) que es, d'entrada. poc 

7.- Al sector ilii es mnserva el millor tram de miiralla fiindacianal. al jardi de i'edifici de les Al~giies. el parñment es de bocs de calcarla paligonals 

de iridcs ~onsiderabl~is i l  bloc mes gran fa 2.97 de Ilargaria per 1.44 d'al~ada. D'ullres fnn 1.76 per 1.30. 163 per 1.20. 1 .O7 per 0.61. i n'tli ha 

cliie rio passeii IIP 0.50 nl dc longltud En altres piintc de les defenses urbanes on c'haii conscrvat fragrnents SuficieritC do la miiralla re publica^ 

IIA. e~~ecanii.nt a la placa davant del temple de Sant Felci. les mdes dels caneiis poltqonals son forCa inferiors a les que hem donat d'exemtiie. 

8.- Nolla el nlii 19Rq. I 11 130.  

9.- Coni a exemple d ohres cimilars amb datacions molt prbximec I anib soiicions semblants podem clar la miiralla de la Neapalis 8 .  tambe. la 

de $ ciutat reqlilar <l'Empt>nes, la primera de cal, al lercer ajan do1 sege 11 aC (Sanmiirti:Nnln 19R6. 81 - 1  101 I la segona decap al 1 0 0  1 MartRiir 

do Arbiila 1!1<1:1, 201 2 0 6  i 212~21fi). o Iks torres de control del territor de Castell Fnlgais a Bouda r~im 1991. 11 1 1  19). o Piiig d'Alia. a Amer 

il I i n i ~  a? 11i1 l'li14 O: 1I1Ri n rip T;irrinnnl i A n i i i l i i ~  ef nlii 1441 771-RnlI. la de Rñ~li i l r i  I ~ q c i i  AecO 
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Figura S. Alcat de ia muralla. Pati de I'Escola Pia (segons Fick 1931). S'observa la sobreposicid de iafortificació baix-irnpe- 
rial, regular, darnunt dels grans blocs poligonals republicans. 

convencional per a una fundació romana ex novo 
pero que s'adapta i treu un excei4ent rendiment d'a- 
questa topografia enrevessada. El tracat sinuós de la 
muralla s'explica, nomes, per aquestes circumstancies. 
La trama urbana, com veurem de seguida, perfecta- 
ment regular, s'adapta al perímetre ernmurallat dissen- 
yat de tal manera que treia el m&im profit de desnivells, 
barrancs i fondalades. 
La xarxa original de carrers s'articula mitjancant una 
retícula d'eixos viaris formada per I'encreuament de 
diversos cardines amb sengles decumani. Aquesta pri- 
mera trama es troba avui prou alterada pero encara se'n 
poden reconeixer les traces a través de les evidencies 
físiques, del posit arqueologic i de les dades docu- 
mentals (Fig. 8). 
El traqat del carrer principal en sentit nord-sud es va fer 
coincidir, volgudament. amb un tram de la via que els 
hel,lens anomenaven "camí d'Heracle~"'~ (Fig. 10) i que, 
a partir de les grans reformes d'octavia, passa a dir-se 
Via Augusta. Hi entrava, venint de trarnuntana, pel por- 
tal de Sobreportes i en sortia pel de I'Onyar, a migdia, 

a I'actual placeta del Correu Vell (Fig. 6.9 i 8). Aquest 
vial que encara existeix intacte fossiiitzat en el carrer de 
la Forca era el cardo mavimus de la nova fundació. Molt 
més problematic resulta identificar el decumanus maxi- 
mus, si és que existí com a via privilegiada. 
El recinte foral s'ha identificat en el sector que compren 
la catedral, les escales i la placa que s'obre al seu 
davant, amb I'edifici de Casa Pastors i els altres del seu 
costat, inclosos". Aquest forum estaria dividit en dos 
ambits situats a diferent alcada. A dalt, on ara hi ha la 
Seu, trobaríem I'area sagrada que ara comencem a 
coneixerj2. A la part baixa, s'hi localitzaria el forum civi- 
copolitic. A principi del segie XI aquest lloc era conegut 
com el "Mercadell", un deis tcponims més antics docu- 15 

mentats a Girona, placeta on es feia el mercat i davant 
de la qual hi havia les escales que menaven a Santa 
Maria'j (Fig. 7). Aquesta graonada fou engolida a la 
darreria del segle XVll per la monumental escalinata 
barrccal"Fig. 6.5). Les recents intervencions arque- 
ologiques I'han localitzada, contrastant-ne I'antig~itat'~, 
Aquesta graonada posava en contacte les dues parts 

10.. Time", historiador helbte que hauria viscut cap al 3401250 aC, seria el primer a esmentai-lo En a seva obra Mirabfles Auscultationes. 

85. esciiu: "Oiuen que existeix un cami anomenat d'Hbracles des d'ltalia fins la Celtca. eis ceitoligurs i els obeis, el qual. tant s'hi cicuia 

un hei-18 o un indigana, es vlgilat pels que hi hablen a f~ i efecte que no sgui objecte d'injúries; puix que cal que paguin una multa aquells 

pobles dins de les fronteres dels quals hi ha hagut alguna njusticia' (Schulten 1925, 103-104) Tambe esmenta aquesta via, la ben arran- 

jada, Polibi vers el 133 aC (Polibi. HistOri8 111, 39. 2. Vegeu-ne el text original a Almagro 1951, 34-36). 

11.- Nolla iS97. 17-19, 

12.- Les sxcavacions sictematiques iecentment efectuades (1998 i 1999) a Menor de la nau única de la seu dns del Programa europeu PRO- 

GRES liderat per l'aiuntament de Girana han donat dades de primera m8 mponants. Eis treballs. encara inedits, permeten suggerir la pos- 

Sibiiitat de l'exisl8ncia d'un temple votat per un porticat que delimitarie el temenos pel noid, i cal suposar que tambe pel sud l per i'est. Pa- 

mi-leiament, un tieball de recerca efectuat pets signantc d'aquest treball. entre ei material de construcció decorat piovinent, principalment, 

del temple romanlc 1 recupeiat en la carrega de les voltes gbtiques. ha permes identificar una cinquantena de blocs principalment de cornisa 1 

del iris d'un edifici monumental beilament decorat clarameni roma, que per es caraderistiques formals i per les dimensions caldria conside- 

rar un edifici cultual, un gran temple, desmuntat i aprofitat com a material de constiucció en 'obra romanica. Un fet 1 aitre s'han de [ligar i sem- 

bien canlimar sense gaires dubtes, allb que fins ara s'hava cupasat perb no s'havia pogut provei Consulteu. ara. Freixas e! afll 2000. 

13.- Mani 1997, document núm. 216. Les escales esmentades. també, en el document num. 214. dei mateix any. 

14.- Marques 1954. 299-300. 

15.. Cexcavació ha perm8s saber I'amptada aigunes caracleiistiques. Queda ciar que en el tiam superior era bastda sobre volta que es 

lliuiava a un mur de cantenció faliat d'opus quadiatum. loterioiment era d'opus caemen!idum 0 els graons de gres de Oomeny. 
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Figura 6. Planta de la Forca Vella arnb indicació de la rnura- 
lla romana coneguda. 1. Torre Gironella; 2. Portal Rufi; 3, Cate- 
dral; 4, Placa dels Lledoners; 5. Escales de la catedral; 6, Por- 
tal de Sobreportes; 7, Pia Almoina; 8, lnstitut Vell (Museu 
d'Historia de la Ciutat); 9. Porta! de i'Onyar: 10, Carrw de la 
Forca; 11. Placa dels Apbstols: 12, Escales de la Pera. 

de la placa. El resultat, impressionant i d'un gran efecte 
teatral, és ben caracteristic de ¡'arquitectura monumental 
romana i, en aquest cas, com en molts d'altres, treia 
excel4ent profit d'una topografia salvatge. 
La trama urbana s'ha conservat més o menys inalte- 
rada en nombrosos carrers actuals. La configuració d'a- 
quests, pero, esta condicionada perla pressió que ha 
exercit la propietat privada sobre els espais públics al 
llarg de la historia. A la figura 7, reflectim la xarxa urbana 
amagada c desapareguda i que s'ha recuperat gracies 

al creuament de dades de tipus arqueológic i docu- 
A la ciutat baixa els carrers s'orienten en sen- 

tit est-oest i nord-sud. Només n'hi ha un que distor- 
siona la pauta, que és la pujada de la Pera (Fig. 6.12). 
La seva obertura 6s forca recent, del 1530". En aquest 
sector es forma, a partir de mitjan segle XII, el call. Ces- 
tructura urbana va restar poc alterada en aquest perí- 
ode fins a I'expulsió del j~eus>~.  D'enca del 1492 la pro- 
pietat imrnobiliaria de I'antic cal1 passa a mans cristia- 
nes en una operació especulativa que genera alguns 
canvis urbanístics i forca documentació que ha permes 
registrar-los. En aquest context s'han posat de mani- 
fest els carrers compresos entre I'actual carrer de Sant 
Llorenc i el de les Dones (Fig. 7.1)'$. Tanmateix, les modi- 
ficacions més importants s'han produit en ternps rela- 
tivament propers. En els segles XVlll i XIX, alguns carre- 
rons foren privatitzats pero, tancats, continuen existint. 
Es el cas del de es Dones (Fig. 7.2 ). En el núm. 18 del 
carrer de la Forca s'observen indicis clars d'un altre 
carrer també privatitzat del qual no tenim, fins ara, 
constancia escrita (Fig. 7.3). 
Les excavacions arqueologiques han estat rellevants a 
la Pia Almoina (Fig. 6.7) i a I'lnstilut Vell, seu del Museu 
dSHistoria de la Ciutat (Fig. 6.8). En el primer d'aquests 
llocs es varen obrir nombrosos sondejos I'any 1975 
quan es remodela l'edifici per convertir-lo en seu de la 
demarcació de Girona del Col.legi Oficial d3Arquitectes 
de Catalunya. Del conjunt de descobertes ressenya- 
riem la localització de dos carrers perpendiculars (Fig. 
7.4)"que són ben coneguts documentalment en donar- 
hi el forn de pa de la Seu, conegut com la Ruca. La 
menció més antiga és del 1 1 812' El 141 2 el carrer de 
I'Ardiaca era el que passava en sentit nord-sudz2. Amb- 
dós desaparegueren el 141 6 en iniciar-se la construc- 
ció de i'edifici actualz3. 
En els espais inferiors del Museu d'Historia es desco- 
brí un pany de la murala antiga, el cami de ronda i alguns 
habitatges que sembla que podrien remuntar-se. com 
a mínim, al segle tercer2: També s'hi descobri un carrer 
en direcció est-oest que neixia (o morla) al camí de ronda 
(Fig. 7.5). En aquest mateix entorn se situava una torre 
(Fig. 7.6) i els carrers adjacents (Fig. 7.7) esmentats en 

16.- Voldiiern fei un ncis per valorar la ingent quaniitat de noticies proporconades pei es vlstes d'obres en el Barri Ve11 que han fe1 pos- 

Sible caitagrafar carrers peiduts. Els vials han estat delalats pei les anligues facanes medievals amagades sola capss d'arrebassat I que 

es conserven admirablement be. 

17.- Canal 1995 b, 30. 

18.- Canal et a 6  1995 a, 9-15. 

19.- Canal et alti 1995 a ,  34-35. 

20.- Ferr6 1976 Nolla elalii 1993. 

21.- Arxiu Capitular de la Seu de Glrona. Llibre Gran de la Sagrislia Majoi fol. 50. 

22.- Aixiu Capitular de la Se" de Girona, Llibre de la Sagiistia Majar, fol. 49. 

23.- Canal ef al¡¡ 1998, 43. 

24.- Mariin 1977, 335-338. 
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una venda de 12842V que semblen confirmar alguns 
sondejos arqueologics recents2*. En aquetl document 
tarnbé s'esmenta un vial anornenat "carrer Ample" [Fig. 
7.8) que antigament feia xamfra amb un altre, avui pri- 
vatitzat. que el 1305 es coneixia com el carrer de 
Sant Genis, atesa la proxirnitat d'aquesta esglesioia (Fig. 
7.9)?'. 
Al sud del rnuseu cal situar-hi un altre carrer, esmen- 
tat aimenys dues vegades entre 1341 i 1373 (Fig. 7.10)28. 
En el núm. 25 del carrer de la Forca se'n conserven e$ 
vestigis. Més enlla n'hern col~locat un altre del qual no 
tenim cap noticia (Fig. 7.1 1). La seva presencia es 
justifica perla proximitat d'una gran boca de desguas 
de la muralla romana. Es troba en perfecte estat de con- 
servació a I'interior d'una torre medieval, en la propie- 
tat de can Boschmonar (Fig. 7.1 2). Entre els segles Xlll 
i XV s'esrnenta un carreró sense sortida i parcialment 
cobert que flanquejava per migdia la sinagoga juevaz0. 
Les restes de les faGanes rnedievals de l'imrnoble núm. 
19 del carrer de la Forqa donen fe de la seva existen- 
cia (Fig. 7.20). 
A tocar el portal de Sobreportes hi destaca una petita 
illa urbana voltada de carrers (Fig. 7.13), ben coneguda 0 .~ . 50m 

ates que, en aquest indret, es trobava I'esglesiola de Figura 7 .  Planta de la Forca Vella amb la restauració de la 
Santa Maria de les Puelles, que apareix mencionada trama medieval. 1, Carrers documentats textuals; 2, Carrerde 
per primer cop el 99330 i endavant com a afronta- les Dones; 3, Carrer detectat en observació directa: 4, Carrers 
ció, rnoltissimes vegades. documentats tenualment i arqueolbgicament: 5. Carrer docu- 
A la part alta de la ciutat costa molt rnés identificar la mentat arqueologicarnent; 6, Torre antiga; 7, Carrer docu- 
xarxa de carrers fundacional. Durant l'epoca medieval mentat textualment i arqueologicarnent; 8, Carrer "Ample" de6 
aqueSt sector urba s'ana transformant en barri clerical, documents medievals; 9, Carrer privatitzat; 10, Carrer docu- 
en el qual tenien seu la rnajor part de les institucions mentat textualment; 11, Carrer suposat (no eri tenim, de 
religioses de la diocesi. La rnonumentalització de cate- moment. dades textuals); 12, Portella de desguas romana de 
dral i dels seus entorns feu desapareixer uns quants can Boschmonar: 13, lila de cases voltada de carrers docu- 
vials. Malauradament la documentació escrita és rnés mentada textualment; 14. Evidenciesruqueolbgiques; 15, Placa 
gasiva pel que fa a les propietats clericals. Tanrnateix, documentada textualment; 16, lllade cases del lloc de "Mora": 
sempre hi ha dades interessants. A la placa dels Apos- 17, Carrer conegut textualment; 18, Perliongació documen- 
tols havien existit alguns carrers i edificis coneguts tada del carreranterior (num. 17): 19, Placeta de Gironella. 
per un pergami de 9883'. Carranjarnent de la placa el 
1968 f6u possible la descoberla de les restes estruc- 
turals d'aquests imrnobles (Fig. 7.14)", Al costat de I'an- 
tic palau episcopal, per la banda de migdia, s'obre la al sud es trobava una illa de cases que en epoca rnedie- 
placeta dels Lledoners que ja existia en el segle X val es coneixia corn a "lloc de Mora" i estava total- 
corn a espai públic voltat de carrers" (Fig. 7.15). Més mant envoltada de carrers3"Fig. 7.16). 

25.- Mill&s 1927. 72-75. 

26.- Paiahi 1996, 328-387; AmichISagrera 1998, 98. 

27.- Arxiu Hstoric Comarcal de Girona. Peigamins de I'Hospitai, núm. 242. 

26.- Arxiu DioCe-a de Girona. Pia Aimoina. núm. 13 i Arniu HistOiic Comarcal de Giiona, Pia Almaina, núm. 214. 

29.- Canal ef al¡( 1995 a. 32-33. 

30.- Primera menciá en el testamen! del comte Borre11 11 (Barau! 1980, document núm. 232. 63-65). 

31.- Arxiu Capitular de la Seu de Girona (Reperiori Pontich 1, 269). 

32.- Marques 1968, 29-34; Nolla 1988, 84. 

33.- MarqueslMarques 1960. 263.306. 

34.- Canai el alii 1998.43-44, 
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Figura 8. Planta de la ciutat fundacional amb el tracat urba 
teoric. 

Finalment. els darrers carrers recuperats els trobem 
darrera la Seu. Entre les actuals dependencies de l'an- 
tic palau episcopal existí un carreró en direcció est-oest 
(Fig. 7.1 7). En deixa constancia un document datat el 
131gS. De la continuació vers llevant en tenim prova en 
aquella mateixa epoca (Fig. 7.1 8)". Ben a prop hi havia 
la placeta de Gironella (Fig. 7.19)". 
El bon coneixement de ¡es muralles, dels portals i, 
també. de bona part de I'entramat urba medieval de la 
Forca Vella i les coincidencies amb l'estuctura urbana 
mes antiga coneguda arqueologicament feia possible 
intentar restituir ia retícula fundacional. El punt de par- 
tida havia de ser el carrer de la Forca -el cardo maxi- 
mus- perque se'n coneixia I'orientació, la Ilargaria i, fins 
i tot, I'amplada que tenia en el seu pas pel portal de 
Sobreportes, que era de 9 peus (2,66 m). Els cardi- 
nes més propers els localitzavem a la Pia Almoina i en 
el carreró medieval de Sant Genís (Fig. 7.9). La distan- 
cia geometrica des dei centre del portal de Sobrepor- 
tes fins a cadascun dels carrers esmentats feia 40 peus 
respectivarnent (1 1,84 m, 4s a dir, 113 d'actus). Aga- 

fant els 9 peus com a amplada regular dels cardines 
obteníem unes illes que feien, en sentit est-oest, 71 
peus. La projecció d'aquestes mesures fins a la Torre 
Gironella ens proporcionava una xarxa de carrers nord- 
sud que encaixava a la perfecció amb la muralla i espe- 
cialment amb els portals. Les distancies entre carrers 
es podien agrupar en mesures regularitzables, Per exem- 
pie la que separa tres cardines equival a 240 peus, és 
a dir, 2 actus (71 ,O1 m) (Fig. 91. 
La treballa dels moduls dels decumani fou més com- 
plicada. S'agafa la distancia que separava eis portals 
de Sobreportes i de I'Onyar i es va repartir I'espai segons 
el ritme que marcaven els carrers en sentit est-oest méS 
ben acotats: el de la sinagoga (Fig. 7. PO), el de la Ruca 
(Fig. 7.4) i el del Museu d'Historia de la Ciutat (Fig, 7.5). 
Aixo dibuixava una xarxa de carrers que encaixava per- 
fectament amb eis portals i amb la resta de carrers supo- 
sadament antics. 
El resultat final fou I'obtenció d'una reticula densa d'i- 
lles minúscules, de 71 x 36 peus i carrers de 9 peus 
(Fig. 8 i 9), disposades per scamma, és a dir, amb 
I'eix llarg segons el sentit dels decumani (est-oe~t)~~,  
Aixo no voi dir que totes aquelles ¡les existissin. Sovint 
I'urbanisme real es configura en illes més grans que 
eren resultat, aixo si, de les illes basiques o modulars, 
que tarnbé varen existir com es posa de manifest a a 
Pia Almoina. 

$S cert que. de mornent, la quadrícula urbana no ha 
pogut ser datada arqueologcarnent pero també ho 
és que aquest tracat ha de ser, per forqa, del mornent 
inicial de la ciutat. En efecte, la dependencia absoluta 
del cardo maximus. el tram intern del camí d'Heracies, 
de la futura via Augusta, és d'una claredat meridiana 
fins al punt de no existir, amb entitat comparable, un 
decumanus maximus que no podem identifioac Els des- 
nivells imponents entre llevant i ponent deterrninaren - 
i ho continuen fent- que els accessos rnés comodes i 
directes no siguin sempre rectes sinó que, adaptant-se 
a la topografia, sigui convenient, per pujar, fer-ho ara i 
adés per alguns des vials paral.lels per estalviar-se esoa- 
les o rampes de pendents excessius. La situació de les 
dues portes principals, existants amb tota seguretat en 
epoca fundacional, Sobreportes al nord i de I'Onyar a 
migdia, a un extrem i altre, perfectament alineades, del 
cardo maximus, i I'estructura del perímetre emmurallat 
que s'adapta com un guant a la trama urbana, són pro- 

35.- Aixiu OiocesA de Girona, Canoral De rubrios coloiat!s, fol. 146 

36.- Canal et alii 1998. 43. 

37.- Canal et aiii 1998. 45. 

38.- Gaicia y Bellido 1966. 146-148 
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trional de la depressió selvatana, en contacte directe 
arnb I'Ernporda. El seu aspecte recorda el d'un amfite- 
atre, amb una plana central rnolt ben regada -el pla 
de Girona-, i un seguit de rnuntanyes que I'envolten 
cornpletarnent. Els rius, el Ter sobretot, s'hi obre carni 
vers el mar, arnb el pas estret de Bescanó, per entrar- 
hi, i el del Congost, per sortir-ne, i I'Onyar, semblant- 
ment, davant Vila-roja, a la Creueta. 
Tenint en compte aquest territori que coincideix arnb el 
?la de Girona, una area abastable i prou ben coneguda, 
el poblament iberic vers la fi del segle III aC. coincidint 
per tant ernb la repressió catoniana, ens dibuixa un 
panorama coherent i de notable sofisticació arnb un 
seguit d'oppida enturonats i, en alguns casos, tortiti- 
cats, que se situen admirablement controlant els camins 
d'entrada i sortida sobre les valls dels rius, damunt dels 
congosts que coincideixen arnb els grans vials. Sobre 
ei Ter, i'oppidum de la rnuntanya de Sant Julia (Fig. lo), 
arnb una localització privilegiada per vigilar i defensar el 
carni cap al nord i cap a Ilevant, cap al mar, sobre la riba 
esquerra". A la dreta, el jaciment rnenys conegut de 
Sant Miquel, anomenat puig Castellar en la docurnen- 
tació medieval (Fig. lo), les tres sitges localitzades a 
prop de I'església de Carnpdora, i la munió d'establi- 
ments reconeguts a CelrawB. A I'oest, Ter arnunt, els 
poblats del puig den Carrerica, a Canet d'Adfl, i de Sant 
Grau, a Sant Gregori (Fig. lo), a I'esquerra, controlant 
la val1 del Llémena i I'accés, des d'aquelles contra- 
des, a les planes del Ple de I'btany" i a l'altra banda, 
el puig de can Cendra a Estanyol (Bescanó) arnb un 
dornini sobre el curs rnitja del Ter i sobre els accessos 

a Aiguaviva i més enllaio (Fig. 10). ?el sud, darnunt mateix 
de I'Onyar, sobre la riba esquerra, el poderós oppidum 
del puig d'en Rovira, a la Creuta i el menys conegut de 
Montilivi, barrant el pas cap a Cassa, Uagostera i el mar 
i, també, el carní principal, la via heraclea, cap a mig- 
dia, que resseguia la costa de Palau cap a Fornellss' 
(Fig. 10). Cal imaginar una població dispersa ocupant 
la plana, tal com passa en altres Ilocs, i que, de moment, 
no ens és coneguda. Aquesta situació fou modificada 
-i suposem que com a conseqüencia de la desfeta 
davant Rorna- amb I'abandonament ben documentat 
dels dos establiments que es localitzen a migdia d'a- 
quest territori, puig d'en Rovira i Montiiivi. D'altres con- 
tinuaren ocupats, com palesa el registre arqueologic, i 
alguns. corn le muntanya de Sant Julia, potenciat i jugant 
un paper hegernonic per voluntat de la República. Les 
raons de la tria se'ns escapen pel que fa a la Creueta i 
Moniilivi. Sant Julia, en canvi. es veié atavorit, entre altres 
causes, per l'excepcional situació que Roma aprofita 
en potenciar-lo i en convertir-lo, si no ho era, en cap 
d'una de les dernarcacions territorials en les quals sem- 
bla que s'estructurava el territori dels indigets. 

LA INCID~NCIA DE LA CONQUESTA ROMANA EN 
AQUESTTERRITORI. ALGUNES CONSIDERACIONS 

El paper d'Empoiion durant la segona guerra púnica en 
el front hispa fou determinant. Es un tema prou cone- 
gut, posat en evidencia en les fonts" pero sobre el qual, 
de vegades, sernbla que els historiadors passin de pun- 
tetes. No cal insistir-hi. Durant aquests anys, entre el 218 

47.- La bibiiografia. dividida en dues etapes perla propia dinamita de a investigacio del jaciment. es a següent: Riuió 1936 a, 136-140; 

Maluquer de Motes 1972. 43-60; Roda 1973,503-512: Roda 1974, 297-301. Coma iesultat de les noves campanyes d'excavacions, con- 

sulte~: Burch 1994. 75-87; BurchiSagiera, 1996. 59.66: Burch el  alii 1998,93-108; BurchlNollaiSagreia 1998.39-52; BurchlNoiiaiSagiera 

1998 (en premsa). Pera una visió global. posada al dia. consulteu, Burch ef al!!. en premsa. 

48.- Sobre el puig Castellar, atrament conegut com a "casteii'. "muntanya" o ermita de Sant Miquel, pei i'existbncia de es restes Cuna ca- 

pelia dedicada a I'arcangel, hi ha poques dades, i totes molt pac clares i piocedents de la matelxa font. En efecte, M. Oliva comenta, com 

de passada. l'existencia d'aqueii Iloc, on el1 havia iecuperat material ceiamic de cranologia incerta I on havia observat I'exstencia de res- 

tes estructurals (oliva 1970 b. 67. on podem llegii: "Hallazgos cerbmicos. con restos de edificacones de la misma cultura (la iberica) en la 

montaña de Castellar, en Campdura. término de Celra'). noticia que posterloiment fou recollida i tramesa (Roda 1974, 74; NollaiCasas 1984. 

169). Cal afegiihi la rscuperació. en visites més recents, de material iberic 1 baix-rspublca I l'excepcionalitat visual del lloc, observable de 

tot arieu I des d'on es domina, cam enlloc, una extenso teri~toiial enorme que el conveneix en un punt estratbgic, en un centre de comu- 

nicacions visuais que no té paralleis a ia iodaiia. A partir de ies evidentes, modestes, que s'han comentat a favor de 'exislbncia d'un punt 

d'habitació ibbiic, hem de fer notar el toponim que tanim documentat d'enca el 1024 coma Castellar d'Aspira ion sabem be que no ens- 

ti mai un casleli medievai sin6 una capelia dedicada a I'arcbngel Miquel, d'estil gbtic i de ia baixa Edat Mitjana. Sembla raonabie dedulr que 

restes estructurals sullcients i pro" impactants. versemblantment iberiques, estaiien en I'origen dei nom del lloc. Les sitges de Campdora 

son, encara, inedites i de cionologia incerta. Pera les estacions de CeW, Amich 1989. 131 -135; Amich 1991. 209-226. 

49.- Riui6 1936: NollaiCasas 1984, 169 I 195; Maitin 1994, 89-108. 

50.- Riui6 1936 b: Serra-Rhiolc 1947-1951, 8-16; Seira-Rbfols 1962, 123-128; NoilaiCasas 1984, 163; Maitin 1994. 89-106. 

51.- Pei al Puig d'en Rovira. a la Creueta, consulte". Ruró 1943. 116-131, i Maitin 1994, 89-108. Hem tigut ocasi6 d'analitrai amb detall 

el matsiiai prefeientment cerhmic recuperat durant les antiguas campanyes d'excavació i. en efecte, no hi ha res que vagi mes enlla de la 

daireiia de4 segie ill o inici del ii a C  Pei a Montiiivi, Oliva 1970 a, 213-224 i Maitín 1994. 89-108, 

52.- MarlRuiz de Arbulo 1993. 145-149. 
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i el 197 aC, no sernbla que ia nova situació afectés subs- 
tancialment al territori. el país ocupat pel populus deis 
indigets. Els canvis, que rnarcaren profundarnent la histo- 
ria posterior, tingueren iloc arran de la gran revolta i de 
la intewenció posterior del consol M. Porci Cató el 195 
aCU. Despres de vencer l'exercit iber no gaire lluny d'Ern- 
púries i de prendre el carnparnent enernic, el magistrat. 
habilment. deixa temps perque els vencuts sol.licitessin 
clemencia i la pau. Les fonts recorden que aquesta fou 
concedida a partir d'unes condicions duríssirnes que 
aquells acceptaren i que comportaven. entre altres coses, 
el desrnantellament de rnuralles i fortificacions i el lliura- 
ment de les armes. En un sol dia, s'ha escrit, s'aterra- 
ren totes les rnuralles de¡ país. 
Tanrnateix, un quants anys d'excavacions arqueologi- 
ques i una capacitat cada cop mes gran d'afinar les cro- 
nologies de les unitats estratigrafiques perrneten asse- 
gurar que, de manera mes realista, Roma actua trac- 
tant els vencuts i els seus aliats desigualment, fent pac- 
tes diferents arnb uns i altres, afavorint aquest i rnan- 
tenint a ratlla aquell, és a dir. aplicant a la perfecció la 
vella i eficac politica del diuide ef impera. Analitzem, 
encara que sigui rapidarnent, les dades que propor- 
ciona aquest territori, aparentrnent unitari si ens hern 
de fiar de les fonts. L'oppidum, irnrnens. del puig de 
Sant Andreu i de I'lila d'en Reixac, que irnaginern for- 
rnant una sola entitat política carel castig els afecta 
igualrnent, hagueren de ser abandonats i !a població, 
cal suposar, dispersada per la plana. Les dades més 
recents ens ofereixen una irnatge esplendida de la vida 
de I'oppidum fins al rnoment rnateix de I'abandonament. 
que cal datar en aquests anys. No hi ha evidencies 
del desrnantellarnent de ¡es fortificacions ni dels edifi- 
cis; de cop, la ciutat es buidas", com si s'haguessin vol- 
gut deixar els ilocs intactes, corn viles-fantasma, corn 
un exernple pales, irnrnens recordatori del poder de 

Figura 10. La Via d'lieracles. Gerunda I e!s seus entorns. 
€13 quadres negres assenyalen estacions que s'abandonen. 
corn a rnolt tard, el 195 aC 

Roma i sense cap temor a una recuperació perillosa de 
I'oppidumSi. Sernblantrnent hauria succeit a mas Cas- 
tellar de Pontós on, d'enca d'aquestes dates, nornés 
podriem parlar de migrades freqüentacionss6. A Pera- 
lada no queda gaire clar que passarias', i a Montbarbat, 
a la Selva (Lloret de Mar/Maqanet) I'arqueologia ha posat 
de rnanifest una sofisticada línia defensiva periferica 
arnb el recinte de puig Castellet corn a element 
emblema ti^^^. Corn hem vist, succei sernblantment al 
puig d'en Rovira, a la Creueta. o a Montilivi, tot i que les 

53.- Sobre aquesta questio. ManinszGhquez 1974 Nolla 1984, 150-157; Mar/Ruiz de Arbulo 1993, 151-155. 

54.- ManiniCaravaca 1998. 60-61. Pera l'llla d'en Reinac, Martin/Mataró/Caravaca 1997, 43-70. 

55.- El registre aiqueolbgic no ha perrnbs. de moment, observar actuacions dirigides a impedir-ha. Cal suposar que la wgitancia puntual. 

intensa, el lliuiament d'ostatges i alties sistemes de control hauiien aludal al mantenlment de la sltuacio. 

56.- Adroher/Pons/Ruir de Aibulo 1993, 3170; Pons e! a!#! 1993, 31 1-340: PonsiRovira. 1997; Pons ef alti 1998. 63-67. especialment fi- 

gura 3. 

57.- El registre aiqueolOgic pera i'oppldum de Peralada no 6s del tot ciar Les excavacionc han posal de manifest una lmportant ocupa- 

ciO del lloc que c'atuia veis ei -300 (Llinbs ef slii 1998. 41-54). Tanmateix. un extens camp de sitges. -32 en total. de les quals 29 haurien 

estat amortitzades entre finai del segle 111 i la primera rneitat del 11 aC- fa suposar ?exist8ncia d'un habitat de ceda magnitud que desapa- 

ieix definitivameni vers ei -150 (Llinas el  a!¡¡ 1998. 65-87), fet que potsei podiia relacianai-se indirectament amb les reformes catonianes 

Subsegüents a la victbña militar. 

58.- Sobre Puig Castellet de Lioret de Mar. (Pons! LlorensiMerino 1999). amb bibliogiaiia. Sobre Mantbatbat, Vila 1996. Amb les dades ac- 

tuals, sembla raonable suposar pei a Mantbaibat un paper preeminent, que fos uns dels capu!!oci del controi politic del territorl de la 

Selva. Tanmaleix, les dades arqueolbgiques són, de moment. insuficients per poder-ho asseguiai Tampac no passaiia res si fos necessa- 

ri suposar i'existbncia d'un altre [o alties) oppidum, de rnoment desconegut que jugués el paper que suposem al gran iaciment de Lloret de 

Mari Macanet. Cenistbncia de Puig Castellet exigelx una organització política complexa que, per altra banda. s'ent6n que fos desmante- 

liada immediatament com a consequbncia de la victoriosa intervenció catoniana. 
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dades són menys concloents"'. En canvi, en aquest 
mateix territori. les dades ben fermes permeten docu- 
mentar la continuitat de molts altres establiments, alguns 
de prou notables, fins al segle l aC i, en molts casos, fins 
a I'epoca del principet d'August o poc mes enlla. Aques- 
tes diferencies dins del rnateix populus només poden 
respondre a una voluntat explícita de tractar diferent- 
ment els vencuts de cera e afeblir-¡os i a propiciar, 
amb els afavorits, I'eparició d'unes actituds que haurien 
de ser determinents, temps a venir, quan la manera de 
fer de Roma vers aquests territoris canvia radicalment 
i s'inicia el procés d'integració, de plena romanització. 
Aquesta manera de procedir no la podem deduir de les 
fonts i, tanmateix, I'evolució diferent deis oppida i dels 
altres establiments indigenes fa suposar una política ben 
dissenyeda basada en una realitat ben coneguda de l'es- 
tructura terrriorial i, sobretot, en un coneixement profund 
de ia naturalesa humana que, davant del tracte diferen- 
ciat. sernpre suposa que es als altres als que pitjor eis 
va. Fe I'efecte, i caldria confirmar-ho. que Cató i els magis- 
trats que el succeiren n'afavoriren elguns. els conside- 
raren diferentment per assegurar una pau llarga i dura- 
dora basada en I'esqueixament de I'antiga unitat de 
I'enemic venqut, esdevingut, després de la derrota, un 
conjunt on cedascuna de les parts, potser basades en 
realitats antigues, eren independentment considerades 
i lligades amb tractes desiguals. Uns en sortien mes ben 
parats i altres no tant peró tots amb la sensació que podie 
haver estat molt pitjor D'entre els oppida tractats amb 
guent de seda caldria cornptar el de ia muntanya de Sant 
Julia de Ramis. cosa que, a primer cop d'ull, no deixa de 
ser sorprenent, En efecte, aquest establiment se situa 
damunt mateix del Congost que ei Ter obre amb difi- 
cultats per continuar el seu viatge vers el mar És un espai 
estret i I'únic punt per on és possibie la circulació nord- 
sud. Per aquí passa ei cami d'Heracles, la Via Augusta, 
la strata pubiica, el cami de Franca, el cami ral i hi pes- 
sen la carretera nacional II, el ferrocarril, I'autopista A-7 
i, en un futur immediet, el tren d'aita velocitat. Coppidurn 
iberic controlavasense dicultats la Costa Roja, a ponent, 
o el camí subsidiari a redós del riu i de la rnuntanya, a lie- 
vant. Aquest fet és una de les seves raons de ser i que 
degueren estar en l'origen de ia fortuna de i'establiment. 
És impensable que Cató i els magistrats que, despres 
d'ell, senyorejaren aquest territori, no s'adonessin d'a- 

questes circumstancies i, tenmateix, l'oppidum no fou 
desmantellat, ni la població dispersada ni el lloc ocupat 
per un destacament militar roma. Ans ei contrari ¡es dades 
d'excavació d'aquest darrers anys perrneten constatar 
no solament una continuitat en I'ocupació del lloc sin6 la 
situació especial de I'indret en relació arnb altres oppida. 
Els treballs classics sobre Sant Julia, d'enca de la seva 
descoberta, assenyalaven un abandonament a ia darre- 
ria del segle III aC o poc desprésm. Tanmateix, nous 
treballs d'excavació que han explorat diversos sectors 
de I'oppidurn i arees periferiques pero directament rela- 
cionades amb I'habitat permeten assegurar una conti- 
ndtat dinamica durant tot ei segle II aC i els primers anys 
de la centúrie següent. Cabandonament, aparentment 
pacific, del lloc 6s uniforme. Només en i'extrem mes nord- 
occidental de l'oppidurn hem detectat unes freqüente- 
cions d'una gran subtilesa que reiacionem emb una tone 
de guaita i de comunicacions que hauria restat en aquest 
cim durant unes quantes decades fins, potser, els pri- 
mers anys del segle primer, La continuitat queda 
palesa en el barri més occidental, a tocar la muralla. afec- 
tat, molts segies després per i'establiment el seu damunt 
d'un casteiiurn tardoantic. En el sector central, a redós 
de I'entiga esglésie parroquia1 dedicada a Sant Julia i del 
vell cementiri, constatem I'existencie d'un barri en fun- 
cionament fins al darrer terclquert del segle II aC que fou 
afectat per una important obra pública que comporta l'a- 
bandonament de l'area i la construcció d'uns murs impo- 
nents d'eterrassament per permetre, segons pensem, 
bastir-hi, allí, al bell mig de I'oppidurn i amb un control 
visual extraordinari sobre el riu Ter i, especialment, sobre 
les planes de més al nord i el cami, un temple monu- 
mental de tipus hel.lenistic, italic, que probablement subs- 
tituTa, totmonumentaiitzant-io, un lloc de culte indígena. 
Le vella divinitat a través de la interpretatio romana 
hauria estat assimilada i el lloc triat per, en bastir-hi el nou 
temple. propiciar la integració subtil dels indigenes i mar- 
car el territori amb un element simboiico-religiós de 
llarg abasta', tal com feien, en akres llocs edificis emblerna- 
tics semblants i afavorir eis habitants de i'opptdum pot- 
ser com a compensació d'una llarga fidelitat. En aquest 
mateix sector, hern identifica! la reocupació avancada 
d'alguns espais, amb la construcció de nous habitatges 
rnolt a principi del segle I aC o poc després que perdu- 
rarien fins al segon quart avencat de ia centuria6z. 

59.- Consuiteu la nota 51 d'aquest tieball. 

60.- Riuió 1936 a. 136-140: Maluquerde Moles 1972.43.60; Roda 1973, 503-512: Roda 1974, 297-301 

61 .- Aquest fet, tal com s'encanega de recordar (a cronologia proposada (Burch el  ali, en premsa]. s'ha de ieiacionar directament amb la con- 

quecta I organitraCi6 provincial del territori del sud de la Gal.lla per parl de Roma el 12111 18 aC, i I'oberluia i consalidació d'un cami per tera que 

unia senss enlrebancs Itkiia i Hispania. Pel que fa a s1gnCat gwgrafic i territotial d'edifeis cultuals, recoidem el cas del telnple dedicat a Venus 

pirinenca, que assenyalava. sobre el mar, ei pas d'Hispania a le G&i-lia oviceversa, tal com feia. semblantment, el lrofeu de Pampeu tenaendins. 

62.- AqueSt fet posa de rnanifest la vitaiitat de I'oppldum fins ai daner moment de ia seva enistbncia. casa que refoica la hipbtesi d'un abando- 

nament fiuit d'una decisó poihica que commlna ei canvi d'emplacarnent acceptat sense discussid. 



Complementen aquestes dades la descoberta i exca- 
vació, en el vessant sud-orienta! de la muntanya, no 
gaire lluny del camí i del riu, en un dels punts més estrets 
del pas natural. d'un gran camp de sitges, conegut amb 
el nom del Bosc del Congost. Són 1 19 diposits en una 
superficie de 2.000 mZ. la data de colgament dels quals, 
majoritariament, se situa dins del segle ll i inici de 1 ' 1  aC. 
Aquest conjunt. importantíssim pel nombre de sitges 
obertes al subsol rocós, no pot ser relacionat amb cap 
explotació agraria concreta ni per la seva situació 
geografica ni pel seu volum, i tampoc no es pot con- 
siderar com la reserva alimentaria de l'oppidum. En 
aquest cas, les hauriem trobat a dins o molt a la vara. 
Tanmateix, en trobar-se a tocar el riu hi dedu'im la 
relació directa amb aquella excel4ent via de comunica- 
ció i transport que ens porta directament a Empúries. 
Aquestes circumstancies ja devien ser aprofitades en 
els segles IV i III aC pels pobladors de Sant Julia. Unes 
14 sitges foren utilitzades i colgades al llarg d'aquests 
dos segles. La resta, d'entre les que s'han pogut dataP, 
estaven en ús durant el segle II aC. Que indica aquest 
fet? Un creixament extraordinari de I'excedent generat 
pals habitants de I'oppidum? Una intensificació de I'ac- 
tivitat cerealística d'aquella comunitat? Una productivi- 
tat enormement més alta? Potser si, pero creiem que 
cap d'aquestes consideracions no explica suficientment 
el creixement espectacular del nombre de sltges o, dit 
d'una altra manera, el volum del producte emmagat- 
zemat. Només I'augment de les temes explotades i con- 
trolades per I'oppidum podria explicar aquest incre- 
ment. No seria possible, doncs. que Sant Julia, 
durant el segle II aC acaparés els excedents que abans 
es conservaven en altres indrets? Es ben probable, 
sense que aixo comporti suposar que I'explotació agra- 
ria es feia, només, des del nostre oppidum. La desa- 
parició de la Creueta -un poblat importantissim, al 
sud d'aquest territori- i de Montilivi no significa, com 
passa en altres Ilocs, la desaparició de la gent que hi 
vivia sinó el seu desplacament cap a la plana, cap a 
altres iiocs assenyalats pel vencedor A aquel1 oppidum 
li havia correspost -i no sabrem mai en raó de que- ser 
tractat amb duresa i, per tant, deixar d'existir com a tal. 
Ara l'excedent seria aplegat i conservat en el camp 
de sitges depenent de Sant Julia i des d'alli seria trames 
cap a Empúries per via fluvial, ... ut ante kalendas sex- 
tiles omnes decumas ad aquam deportatas haberent, 

tal com diu Ciceró (Actio secunda. De frurnento, 111, 36), 
com a pagament en especies del tribut imposat per 
Roma, com una mena de frumentum in cellam [Cicero, 
Actio secunda. De frurnento, 111, 22, 5). El cereal, arri- 
bat d'arreu, seria enviat cap a Italia com a carrega de 
retorn dels gran vaixeils que tocaven el porf emporita 
curulls d'amfores de vi". Més cap al nord, fou detectat 
i parcialment expiorat un altre carnp de 16 sitges amb 
cronologia similarbs. Es interessant assenyalar que 
aquesta funció degué ser represa per Gerunda acabada 
de fundar, tal com semblaria deduir-se d'un conjunt de 
sitges, mal conegut i mal datat, es ceri, localitzat imme- 
diatament al nord de la muralla fundacional, a tocar la 
via, en una zona adequadissima i facil de controlar. 
Aquestes sitges s'entenen bé des d'aquesta óptica i no 
sembla, perla historia posterior del lloc, que puguin ser 
de cap altra epocasi. 
Aquestes circumstancies, extraordinaries, no succei- 
ren per casualitat. Només era possibie perla voluntat 
de l'amo. Sant Julia de Ramis, per causes que des- 
coneixem i que no creiem que puguem esbrinar mai, 
rebé de Roma un tracte de favor La politica del ven- 
cedor que durant molts anys ens ha pogut semblar 
cega, imprecisa, desestructurada, ara comenca a aga- 
far forma, entitat, i ens ddna a entendre una actuació 
sospesada, intel.ligent, eficac i, probablement, de llarg 
abast. Tot el territori septentrional, a I'entorn de I'op- 
pidum de Perelada i de lapolis grega de Rhode, de puig 
Castellar de Pontós i del puig de Sant Andreu-llla d'en 
Reixac, passa directament a ser controlat i administrat 
per Emporion (Alt Emporda, Garrotxa, una part del Pla 
de I'Estany i una pari del Baix Emporda); més al sud, a 
redós del Congost i del Pla de Girona, amb extensió 
cap a la val1 mitjana del Ter, Pla de I'Estany i sectors 
considerables del Baix Emporda, passarien a depen- 
dre de l'oppidum de Sant Julia, després del desman- 
tellament del puig d'en Rovira i de Montilivi. Cap a mig- 
dia, la potenciació d' Aquae Calidae, la futura Caldes 
de Malavella, cohesionaria la Selva després de I'a- 
bandonament forcat de Montbarbat i del complex sis- 
tema de defensa periferica que I'envoltavas'. Més 
enlla encara, prop de la desembocadura de la Tordera, 
hi havia Blandae, un antic oppidum privilegiat tal com 
assenyalen les fonts escrites que, tanmateix, sembla 
que no acaba de consolidar-seea. Aquestes quatre enti- 
tats territorials en que s'hauria dividit el territori del popu- 

63.- Buichstaii< 1995. 71-84: Agustietalii 1998, 81-95 1, sobretot, Buich 1996. 

64.- NollaiNieto 1989.367-391 

65.- Noila/Casas 1984. 196: Burch 1996. 

66.-Oliva 1959. 387; Nolla 1977, 721-722. 

67.- MerinoiNaiIaiSanlos 1994. 134-135 1 163 I les figures de la pag. 116. dreta, 1-30 i 13: pag. 178, esqueira, 2,4, 5, 7 i 10: pag. 179, dieta, 

5.6. 10, 11. 14, 15, 17 1 l o a  24 i pbg, 182. dieta. 10a 18, amb material delssegles II I 1 aC. 

68.- NoliaiCasas 1984.203-204: Aqulué 1984, 101-113. 
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lus dels indigets no sembla probable que respon- 
guessin a una creació ex nihilo de les forces d'ocupa- 
ció, ans al contrari sembla molt més versemblant una 
adaptació d'una realitat preexistent modificada en bene- 
fici propi i allí on era necessari per aconseguir els objec- 
tius proposats. Només cal obsewar el panorama terri- 
torial en epoca augustal. poc abans del tombant del 
canvi d'era, per trobar consolidada aquesta comparti- 
mentació territorial, amb un rnunicipi de dret roma, 
Emporiae, que integra en el seu si I'antigapolis focea, 
Emporion; una ciutat de dret llatí, Gerunda, promoguda 
per August a partir d'una ciutat estipendiaria; una 
altra entitat urbana, Aquae Calidae, sotmesa a paga- 
ment de tribut fins a epoca flavia" i Blandae, que plan- 
teja problemes perque estem mancas de bones dades 
arqueologiques i epigrafiques, pero que acaba desa- 
pareixent engolida, probablement, per les ciuitates vd- 
nes. No podria ser reflex. aquesta situació territorial, de 
I'obscura referencia d'btrabó quan recorda, com de 
passada, que els indigets estaven dividits en quatre 
grups?" Pensem que es molt probable tal com es con- 
diciona la reestructuració d'aquest territori per part del 
nou poder 
1, tal com passa a Empúries amb la creació, a partir 
de I'antic campamenVfortalesa, principal centre de con- 
trol del territori nord-oriental durant el segle II aC, d'una 
ciutat regular de tipus italic, de la potenciació dels bro- 
lladors d'Ggua calenta de Caldes de Malavella com a 
centre d'una ciutat estipendiaria. tarnbé en I'area espaial 
controlada des de la muntanya de Sant Julia sembla 
oporiu, per consolidar la nova proposta de divisió terri- 
torial de cara al futur, cercar una nova ubicació, més 
funcional, més adequada pero sense renunciar a cap 
dels avantatges, extraordinaris, que oferia I'oppidum de 
Sant Julia com a domini i control de l'eix viafl més impor- 
tant, sobretot d'enca la conquesta del sud de la GaI.lia 
i de la fundació de la colonia romana de Narbo Maiiius 
(1 18 aC), i la consolidació d'un camí que, per terra, uni- 
ria Hispania i Italia. Nomes calia l'ocasió, I'excusa que 
propiciés aquest canvi, i aquesta es presenta durant la 
guerra entre les forces senatorials i les de Sertori, quan 
la Via d'Heracles i la Domitia esdevingueren el cardó 

umbilical imprescindible deis exercits romanosenato- 
rials que acabaren imposant-se. Les dades arqueolo- 
giques permeten defensar una datació inicial, pera 
Gerunda, de la tercera decada del segle I aC, que 
s'adequa perfectament a la cronologia del conflicte". 
Coma hipotesi prou raonable, pot plantejar-se la fun- 
dació de la ciutat com la necessitat real i eficac de domi- 
nar el carní, sobre un punt pflvilegiat, alhora que es reso- 
lien altres qüestions que feien de l'oppidum de la mun- 
tanya de Sant Julia un lloc sense possibilitats de cara 
a la creacio d'una entitat urbana amb vocació de futur 
(Fig. 10). Cestabiiment urba es buida, com semblaria 
indicar el registre arqueolbgic, pacificament i amb rapi- 
desa cap a la tercera decadaísegon quart del segle l 
aC. Restaren dalt de la muntanya el temple i, almenys 
durant uns anys, una torre de guaita abocada damunt 
de la Costa Roja, el camí d'Heracles. Les noves cir- 
cumstancies exigiren un desplacament que era abso- 
lutament necessari i que, si no indefectiblement, hau- 
ria tingut lloc més tard. Fins i tot és possible que la nova 
entitat urbana consewés, liatinitzant-lo, el vell toponim, 
arnb la qual cosa Gerunda hauria estat, abans, I'oppi- 
dum de Sant J~l ia'~. 
Aquesta ciutat ortogonal de nova planta, estructurada 
a partir d'un cardo maximus, el tram intern de la via, fou 
concebuda com una sólida fortalesa amb un aprofita- 
ment intel.ligent d'unes excelHents condicions topogra- 
fiques. Fou ubicada en un iloc que apareritment pot 
semblar poc indicat, incomode, pero que obsetvat amb 
cura posa de manifest un coneixement detallat i precis 
de I'entorn i una tria perfecta. Es disposa en un pen- 
dent pronunciat amb un desniveil de 60 m en un 
recorregut maxim de 320, en la faida d'una mun- 
tanya, els darrers contraforts de les Gavarres, encai- 
xada entre dos cursos d'aigua, el riuet del Galligants, 
al nord, i I'Onyar a ponent, a molt poca distancia de I'ai- 
guabarreig amb el Ter. Celecció d'aquest indret, no 
excessivament funcional per disposar-hi una ciutat regu- 
lar concebuda a la manera italica, s'entén si tenirn en 
consideració el camí nordfsud i els grans eixos que li 
són perpendiculars, i que passaven precisament per on 
fou establerta la fundació. La muntanya, a un cantó, i 

69.- Nalla 1993, 660-662. 

70.- Estrab6 ili. 4, 1 (Schulten 1952, 67). Es lnteressant assenyalar que en tot aquest territori nord-oiientai del Principat, que conespon al ter"- 

tori del populus dels indgets. noméc s'encunya la moneda amb la llegenda en grafia ibera d'UNTKESKEN No passa en cap eitre IIoC del terri- 

tori de I'adual Caialunya. Sembla una dada significativa en favor d'una única organització poiitica piobablement de tipus federal. arnb una capi- 

tai preeminem (puiQ deSant Andieulilla d'en Reixac) i altres capitals subsidibnes de tipus teiAoaai. la superifcie consdeiable que ocupava aquest 

pable, les compienitats geogiaiiques i. piobablement. la tradicio expicaren la companimentació en quatre sectais que determnarien la poste- 

"or ieaiganitzaci6 romana en quatre ciuitates. 

71.- Vegeu nota 1 d'aquest tieball. 

72.- Duna actuacid que seria idbntica en tenirn das exemples prOxms en i'espai 1 idbnticc en el temps. En efecte, l'oppidum d'lltuio. a Bu- 

rriac, s'abandana quan es funda -s'ha de suposar que amb els antics estadants d'aquell Iloc- la ciutat d'lluro. a la plana. que rebé el ma- 

teix topbnim supeiíicialment adapta1 a les necessitats de la ilenqua llatina. Semblantmsnt ~assa  entre Baiioh. a Mas Bosi&. I Bnetiih 
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el riu, a I'altre (el Ter, sobretot), condicionaven la via que 
passava obligatoriarnent per aquel1 espai. 
Podria adduir-se que es estrany que el cami passés a 
redós de la rnuntanya de Montju'ic i de la muntanya de 
les Pedreres, encaixonat entre les elevacions i els rius i 
amb l'obligació de creuar uns quants cursos d'aigua 
entre els quals els rnés significatius eren I'Onyar, el Galli- 
gants i, finalment, el Ter, mentre que si hagués seguit 
recte pel pia nornés s'hauria trobat arnb aquesta darrera 
barrera, la més irnportent, de bon tros, de totes (Fig. 
10). Sens dubte, la llera d'aquest gran riu, d'una gran 
arnplada, s'estreny a uns rninims nivells en arribar al 
Pont Major, on, en molts quilometres, ofereix el punt 
rnés adequat per passar d'un costat a I'altre. Alla. a 
rnés, és segura I'existencia d'un gual que condiciona, 
de sernpre, el tracat del carni. Aquest fet es prova sense 
discussions per la localització de Gerunda, que només 
s'explica en funció del seu paper de porta sobre la via. 
La decisió politica de la fundació comporta la reorga- 
nització del territori. Coppidum de Sant Julia, pero tarnbé 
els altres establiments menors (puig de can Cendra, 
puig d'en Carrerica, puig de Sant Grau) (Fig. 10) degue- 
ren proporcionar una part irnportant del component 
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hurna que, d'aleshores enca, habitaria la nova ciutat, 
conjuntarnent +'ha de suposar- amb un elernent italic 
numericament poc important, que actuaria de llevat en 
propiciar una rnés intensa i continuada integració que 
no faria altra cosa que accelerar un procés inaturabla. 
Cexit de la proposta, que afectaria, no hi ha dubte, 
les classes dirigents de la societat indigena i des d'alli 
s'expandiria entre la resta de la població, se'ns fa pales 
arnb la concessió del dret llati durant el principat d'Au- 
gust, molt probablernent durant la seva darrera estada 
a la Citerior el 1511 4 aC. La fundació de Gerunda, d'ex- 
traordinaries conseqüencies, significa, tal corn confirma 
el registre arqueologic, la desaparició dels antics 
habitats en alcada, dels vells oppida, rnolts dels quals 
no eren ni freqüentats durant la segona rneitat del segle 
I aC. El rnodel d'establiment havia canviat substancial- 
ment amb un punt central de tipus urba que actuaria, 
des d'aleshores, com a capital indiscutible d'un extens 
territori on, des d'aquells mateixos anys, constatem la 
presencia de uillae, establirnents rurals de tipus italic 
ben diferents dels indigenes que coexistiren fins a la 
seva absoluta desaparició o reconversió entre el prin- 
cipat d'August i mitjan segle ~rirner'~. 
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