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Introducció
La paraula aqüeducte significa conducció d’aigua i amb això s’anomena tot el
complex hidràulic, des de la presa i la seva canalització fins a l’arribada a la
ciutat, on es distribueix.

La construcció d’aqüeductes va ser una de les solucions per cobrir aquesta
demanda, juntament amb els pous, les cisternes i les fonts naturals.
Un aqüeducte és una conducció que porta l’aigua des d’un punt de captació
(caput aquae) que pot ser una font, un deu o un riu, fins a la seva destinació a
la ciutat (torre d’aigua, castellum aquae), aprofitant el relleu. No es tracta
doncs només del tram visible d’arcades, sinó de tot el recorregut format
per canals d’obra a ras de terra o bé subterranis.
La captació d’aigua del riu Francolí (Tulcis en llatí) es feia prop de Puigdelfí (a
65m d’alçada sobre el nivell del mar) i l’aqüeducte davallava 15km, fins els
50m quan arribava a Tàrraco. Un cos especial de policia vigilava els
possibles robatoris o derivacions il·legals d’aigua.
L’únic tram aeri de l’aqüeducte conservat correspon a l’anomenat aqüeducte
de les Ferreres, construït al llarg del segle I dC per salvar el desnivell del
barranc.
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Parts de l’aqüeducte
CAPTACIÓ: Punt de presa de l’aigua
FONT

1

CISTERNA

Origen de
l’aigua: ha de
córrer, ser neta
i estar en un
lloc una mica
elevat.

EMBASSAMENT

Lloc on es feia
el primer
filtratge de les
impureses.

Si el cabal era
variable al llarg de
l’any, es retenia
per disposar-ne
durant els mesos
de sequera.

RECORREGUT: Trasllat de l’aigua
AQÜEDUCTE

2

Des de l’origen al seu
destí, per un canal
cobert anomenat
specus.

DISTRIBUCIÓ: Arribada a la ciutat
TORRE D’AIGUA
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Edifici que
distribuïa
l’aigua en
tres ramals.

FILTRES

De reixa,
per evitar
la brutícia

DIPÒSIT

De decantació,
Recinte on
reposa l’aigua
passant a través
d’arena per a
purificar-la.

CANONADES

De distribució
de l’aigua.
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Observa aquest dibuix i digues si correspon a la zona de captació, al
recorregut o a la distribució. Marca també l’itinerari de l’aigua.

5

Des de la torre d’aigua, dipòsit que recollia l’aigua a l’arribada a la ciutat, es
distribuïa en tres ramals:

1

BASSES, FONTS I
INDÚSTRIES

2

EDIFICIS
PÚBLICS

3

CASES
PRIVADES

Diferents comportes i
aixetes
permetien
interrompre el cabal
per netejar o racionar
l’aigua.

Observa de nou el dibuix i identifica els tres ramals. Posa’ls-hi el
número que els correspon.

Escriu a sota de cada edifici el seu nom.

Quin era el ramal que en cas de sequera es tancaria primer?

Per què?
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Les funcions de l’aigua
Encercla al següent dibuix tot allò que tingui relació amb el consum
humà, industrial o ornamental.
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La construcció d’un aqüeducte
Observa els dibuixos i ordena les explicacions. Posa al costat del
número la lletra que li correspongui del text inferior.

1.-

a.
b.
c.
d.

2.-

3.-

4.-

Els topògrafs prenen les mesures per planificar el recorregut.
Observació del relleu des del riu a la ciutat.
Construcció de l’aqüeducte.
Disseny del trajecte.
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Marca les frases que siguin veritat (V) o falses (F), que ens expliquen
algunes característiques d’un aqüeducte.

En els càlculs de la construcció calia
preveure un pendent regular perquè
circulés l’aigua fins a la ciutat.

V

F

V

F

L’alçada de l’specus havia de possibilitar
el pas de dos homes per fer tasques de
neteja.

V

F

La captació de l’aigua del riu Francolí
(Tulcis) es feia a Puigdelfí, a 15 quilòmetres
de Tarragona.

V

F

L’specus era el canal per on circulava
l’aigua.
Per
evitar
les
filtracions
s’impermeabilitzava amb calç i pols de
maó.

Aquí tens un dibuix de com anava l’specus. Pinta l’aigua.
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D’on es treia la pedra?
Els carreus provenien de les diferents pedreres del voltant de
l’aqüeducte. Se n’han localitzat unes 14.
POLITJA

GRÍPIA

Encercla totes les politges que vegis al dibuix.
Quina forma tenen els carreus (les pedres tallades)?

Com és el carro? Per a què l’usen?

10

Vocabulari:

Cisell

Tascó

Galleda amb aigua
Maça

Marca al dibuix els cisells, maces, tascons i galleda.
Per què creus que necessita l’aigua?
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Marca al dibuix:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cintra
Imposta
Dovella
Pilar
Coixí
Arc
Clau
Forat per a la
grípia
9. Grua
10. Politja
11. Carreu
12. Bastida
13. Carro
14. Roda de la grua

Assenyala els conceptes correctes de les següents frases:
Per a la construcció els romans feien servir fusta/ ferro.
La roda es feia rodar per dins/ fora.
La cintra era de fusta/ alumini.
El carro té les rodes amb radis/ massisses.
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L’arc
L’arc és un element bàsic per a la construcció de les zones elevades d’un
aqüeducte.
Recorda el procés constructiu de l’arc que has vist. Numera l’orde de
l’edificació de les peces i posa els noms a les parts:

Dovella, clau, imposta, pilar, carreu, llum, cintra, coixí
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Ordena les següents imatges, que ens permeten entendre el procés
constructiu:
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Mesura l’alçada d’un arc:
Compta el número de carreus.
Mesura’n l’alçada d’1.
Multiplica l’alçada pel número de carreus i obtindràs l’alçada
aproximada de l’arc.
Ara, ja pots calcular l’alçada de l’aqüeducte.

Mesura la llum d’un arc

En metres ________________________________
En peus romans ___________________________

Mesura l’amplada d’un pilar i expressa-ho en centímetres.

Compta les dovelles d’un arc

Quina funció creus que tenia la imposta?
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Esbrina quin és el volum d’un carreu cantoner de l’aqüeducte romà. Per
a aconseguir-ho hauràs de mesurar l’alçària, la llargària i l’amplada.
Realitza les mesures a poc a poc i anota-les amb cura al lloc que
correspongui:

Cm
alçària

Cm
Amplada

Cm

llargada

Per saber el volum d’aquesta pedra, cal que multipliquis:

Volum= Alçària x llargada x amplada
Volum=

cm x

cm x

cm=

cm

Mesura la llargària del carreu en palmus.
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Compta les arcades de la fila superior ____________________, i les
de la fila inferior ____________________________.
Calcula aproximadament la llargària de la part superior de l’aqüeducte.
Recorda que ja has mesurat un arc i un pilar.
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Anem a veure quants materials es van emprar en la construcció. Llegeix
els textos i observa les informacions visuals i uneix amb una fletxa el material
que li correspon.

OPUS INCERTUM
Pedres petites irregulars
unides pel formigó.

OPUS QUADRATUM
Pedres rectangulars o
carreus, unides en sec, és
a dir, sense usar formigó.

OPUS CAEMENTICUM
Formigó romà, fet amb
arena, calç, pedres i
aigua.

OPUS SIGNINUM
Material
impermeable
format per la barreja de
calç, pols de rajola i
aigua.
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Amb l’experiència dels vasos comunicants que anirem fent i amb l’ajut
dels professors/es, ves calculant tot allò que se’t demana:

c
b
a
d= 2500 c m
Anota:

a=
b=
c= b-a=

cm
cm
cm

Per tal de saber la inclinació de l’aqüeducte, aplica la següent fórmula:

desnivell= c x 100 =
2500

%

Mesura el perímetre interior de l’specus.
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La llegenda del Pont del Diable

Durant l’imperi romà, Tarraco es va convertir en capital de la província més
gran de tota la Mediterrània. Així, era una pròspera cuitat amb uns quaranta
mil habitants, els quals gastaven molta aigua. La necessitaven per a les
nombroses fonts distribuïdes pels carrers, les catorze termes on es banyaven
a diari els tarraconenses, les cisternes portuàries que bastien de líquid els
vaixells camí a Roma, per regar els jardins i les nombroses cases i negocis
que s’agrupaven al voltant de les muralles. Però Tarraco, tot i comptar amb
un riu, un llac subterrani i abundants cisternes i pous, durant els estius de
sequera es trobava a la vora de la crisi: s’acabava l’aigua i s’havia de
racionar.

Davant d’aquesta situació,

els principals personatges de la ciutat van
decidir iniciar la construcció d’un aqüeducte, com ja posseïen d’altres
importants ciutats romanes, i van contractar l’enginyer i els obrers per dur a
terme la costosa obra.

Segons ens explica la llegenda, la construcció anava endavant i es van
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trobar amb la dificultat d’haver d’unir dos turons mitjançant una sèrie
d’arcades. Quan ja estaven llestes, unes fortes ventades i una tempesta van
enderrocar el pont, l’aixecament del qual havia costat tantes despeses, suors
i llàgrimes. L’enginyer, en veure l’enderroc de l’aqüeducte, va dir desesperat
que només el dimoni podia fer un pont que durés més de mil anys.

Un cop havia fet aquesta afirmació, se li va aparèixer Satanàs i li va
assegurar que ell aixecaria un aqüeducte aquella mateixa nit amb la pedra
dels voltants i li assegurava més de mil anys de durada. A canvi l’encarregat li
va oferir trenta bosses plenes de monedes d’or i d’argent. El diable, però no
va acceptar, ja que ell no estava interessat pels diners, ell volia l’ànima del
primer que begués l’aigua que creués per la conducció.

I l’aqüeducte es va construir en una nit. Ja a primera hora el dimoni esperava
cobrar-se la primera víctima. Però, mentrestant, l’enginyer i els seus operaris
li van lliurar un ase que havia estat el primer habitant de Tarraco que havia
begut de l’aigua que arribava a la ciutat. Lògicament, el diable enganyat va
sortir cridant i maleint el territori tarragoní, al qual va condemnar a patir greus
sequeres i fortes ventades.
(Adaptació de CdA, de Joan Salvat i Bové, La ciutat i el Camp de Tarragona,
Diputació de Tarragona, Tarragona, 1969, pàgs. 10 i 11)
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