
CONÈIXER LA HISTÒRIA DE BARCELONA TOT 
PASSEJANT PER LA CIUTAT 

VISITA 01: BARCINO, LA BARCELONA ROMANA. 
 
 
1- INTRODUCCIÓ. 

 
• 218 a.C. IIa Guerra Púnica. Entrada dels romans a la península Ibèrica 
(Cneu Corneli Escipió). 

• Barcino es funda al voltant del 15 a.C. en temps de l’emperador 
AUGUST i rep el nom de IULIA AUGUSTA FAVENTIA PATERNA 
BARCINO. 

• Superfície 10 hectàrees, 1, 5 quilòmetres de muralles, 74 torres de 
defensa i 4 portes d’entrada. 

• Època de màxima esplendor va assolir els 2.000 habitants. 
• Carreus 9 metres d’alçada x 3,65 de gruix. 
• Les muralles sobreviuen fins al s. XIII quan Jaume I aixeca un nou 
cercle de muralles. 

 
2- EXTRUCTURA DE LA CIUTAT 
 

• Organitzat com els CASTRUM o campaments romans entorn a un eix 
central o FORUM (actual Plaça Sant Jaume). 

• DECUMANUS MAXIMUS de 825 metres (carrer del Bisbe i Carrer 
Ciutat): PORTA PRAETORIA i PORTA DECUMANA. 

• CARDO MAXIMUS de 550 metres (Carrer Ferran i Carrer Jaume I): 
PORTA PRINCIPALIS SINISTRA o plaça de l’Àngel i PORTA 
PRINCIPALIS DEXTRA entre el carrer Ferran i el carrer del Call. 

• Barcino tenia un teatre i unes termes que van donar la família de 
Minici Natal. 

• No s’han trobat VILLAE o grans finques rústiques que només estaven 
a l’abast d’uns quants. 

• Muralla de 9 metres d’alçada i entre 6 i 8 de gruix. Reformes entre els 
s.III i IV d.C. 

 
3- PORTA PRAETORIA 

 
• Situada a la plaça Nova. A l’edat Mitjana era coneguda com a PORTA 
BISBAL pq tenia al costat el palau episcopal. 

• La plaça conserva el seu caràcter fins el 1939 i després s’obre a la 
plaça de la catedral. 

• Forma circular quan la majoria de les torres de defensa són quadrades. 
• Fornícula de Sant Roc (sant protector contra la pesta i altres tipus 
d’epedèmies), patró de. Festa el 16 d’agost. 

• Obertura de les finestres al segle XVI. L’aspecte actual és de 1883-
1895 i és propietat del Bisbat de Barcelona. 

• Al col·legi d’arquitectes hi ha una frisos dissenyats per PABLO 
PICASSO: Fris dels nens, els gegants i la senyera. Picasso ho dibuixa 



sobre paper i el noruec Karl Nesjar és qui ho executa amb un raig de 
sorra a pressió sobre el formigó. 

• Al terra hi havia un poema visual de JOAN BROSSA formant la 
paraula BARCINO. 

 
4- AQUEDUCTE ROMÀ. 

 
• 2 aqüeductes portaven aigua del Besos i de Collserola. 
• El que es veu a la plaça Nova és una reconstrucció de 1958. 
• Es por veure un tram de l’autèntic al CARRER CAPELLANS. Va 
sortir a la llum el 1988 després d’un enderroc. 

• L’altre aqueducte venia del CARRER DELS ARCS (que ha conservat 
el seu nom) 

• Ambdos guardaven les seves aigües en unes cisternes anomenades 
CASTELLUM AQUAE que encara es conserven a l’interior de l’Arxiu 
Històric de la ciutat a la CASA DE L’ARDIACA. 

• L’aigua de les cisternes es subdividia en tres dipòsits destinats a: Fonts 
públiques, les termes i les cases particulars. 

 

 
 
5- TEMPLE D’AUGUST I MONS TABER. 

 
• El MONS TABER era el punt més alt de la ciutat romana: 16 metres 
sobre el nivell del mar. 

• El temple d’August (emperador el 27 d.C) era un temple de culte 
imperial construït en el segle I d.C. 

• Planta rectangular i rodejat de columnes d’estil CORINTI (hexàstil 
6x11 columnes). 

• El temple feia 35 metres de llarg per 17 d’ample. 
• Les cerimònies no es fan mai a l’interior, sempre a l’exterior o forum. 
• Només es conserven en la seva posició original 3 de les columnes. 
Domènech i Muntaner reforma la seu del CEC i es trasllada 1 a la 
plaça del rei. Volia portar-les a la seva residència de Canet de Mar. 

• Actualment seu del CEC al carrer Paradís. 



• Altre teoria que podria estar dedicada a la tríada capitulina (Juno, 
Júpiter i Minerva). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
6- TERMES ROMANES 
 

• Les termes o “banys públics” eren llocs de relaxació i relacions socials. 
També es feia exercici físic i massatge. 



• A Barcelona hi havia tres espais termals: 
i. Actual Museu d’Història de la Ciutat o es conserva el 
NATATIO FRIGIDARIUM. 

ii. A la plaça Sant Miquel (en ús fins al segle VI) quan passen a 
ser la seu de l’església parroquial. Va ser un encàrrec de la 
família MINICI NATALIIS 

iii. A la plaça Llimona. 
 
*  
7- PATI LLIMONA 

 
• TERMES utilitzades pels mercaders que venien a Barcino per relaxar-
se i fer negocis. Situades a les afores de la ciutat. Descobert sota una 
finca del s. XIX al C/Regomir nº 7 el passat abril de 2011. 

• Recuperats 17 metres de muralla romana. 
• Centre Cívic del Pati Llimona (C/Regomir, 3) comprat per 
l’Ajuntament el 1988. Seu d’activitats del barri Gòtic. Palau sobre 
l’estructura romana propietat de la família March. 

• A l’interior una capella de Sant Cristòfol (patró dels conductors). 
Possiblement la més petita de les que estan en actiu a Catalunya. A la 
ciutat medieval existia la creença que al sortir de la ciutat si es veia el 
sant no es moriria d’una mort violenta durant el viatge. 

• Deu al nom a que el 1779 va ser adquirit pel mercader de teles 
TOMAS LLIMONA. La seva família ocuparà el palau fins el 1911 

 
 

 
8- NECROPOLIS PLAÇA DE LA VILA DE MADRID 

 
• Necropolis romana del s. I-III d.C. Descobert l’any 1954. Sembla que 
les tombes estaven a banda i banda d’una de les vies d’accés a la ciutat 
de Barcino. 

• L’any 1944 es vol esponjar el barri (molt propi dels “higienistes” de 
l’època) i enderrocar alguns edificis malmesos pels bombardejos. 

• Eren al subsòl de l’antic convent de Santa Teresa de les carmelites 
descalces. 

• Es conserven uns 85 de formes irregulars: Semicilíndrics (enterraments 
en CUPAE recordant una bota de vi), túmuls cònics, quadrangulars,, 
etc.. 

• “Hola caminant, atura’t i llegeix fins al final” diu un epitafi. Així 
s’acompanya al viatger en la seva entrada a la ciutat. 

• Els enterrats són de baixa condició social i fins i tot i han fosses sense 
protecció. Les TEGULAE són cúmuls fets amb restes d’àmfores i 
altres material residuals. 

• Jaciment en molt bon estat de conservació gràcies a les deposicions 
al·luvials i de la riera. 

• L’arquitecte municipal ADOLF FLORENSA va concebre aquest espai 
com una plaça ajardinada amb el cementiri com element integrat dins 
de la dinàmica de la ciutat. Pioner a la dècada de 1950. 



• A la plaça també hi ha una discreta placa que recorda les víctimes de 
l’atemptat del 11 de març de 2004 a Madrid. 

• La font hi ha una escultura de màrmol blanc obra de LLUIS 
MONTANÉ i dedicada a la Maja. (Dècada de 1950) 

  

 
 
 
 
NOU TRAM DE MURALLA AL CARRER SOTSNINENT NAVARRO (29-08-
2012) 
 
 

 
 
Després de 10 segles de foscor els irregulars carreus de gres de Montjuïc tornen a ser 
acariciats pel sol del Mare Nostrum. Es tracta de la torre número 28, una de les 76 que 



va tenir la imponent, per no dir desmesurada, muralla romana de Barcelona. Molt 
aviat, quan finalitzin els treballs d'enderrocament de les finques 14 i 16 del carrer del 
Sots-tinent Navarro, els barcelonins podran disfrutar de 40 metres més de defensa 
imperial. Després d'anys de quietud la capital catalana torna a desposseir-se d'una pell 
arquitectònica ja obsoleta per extreure de les seves entranyes un tresor arqueològic 
que ha dormit durant segles al seu interior i, encara que sotmès a vaivens constructius 
i a reformes irreverents, ha pogut sobreviure precisament pel fet de mantenir-se com a 
farciment d'arquitectures posteriors. La muralla de Bàrcino ja va ser excepcional en el 
seu temps per les seves característiques que feien d'aquesta petita ciutat de 10 
hectàrees i cinc mil habitants un bastió inexpugnable. Els 1.315 metres de fortificació 
de la Colònia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino no es poden comparar ni en 
densidad ni en solidesa  als de cap altra muralla romana de les que encara continuen 
aixecades al món. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


