
EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

La basílica es trobava en un dels costats del fòrum, ja que aquesta 
sala  servia  de  jutjat  i  de  lloc 
d’assemblees.  Quan  feia  mal 
temps,  s’hi  refugiaven  els 
comerciants de la plaça.

L’espai  rectangular  era  molt 
ampli,  ben  il·luminat  pels  grans 
finestrals disposats a la part alta. 
Estava  ricament  decorat  amb 
pintures o marbres a les parets i 
mosaics, al terra.

BASÍLICA/ BASILICAEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Les ciutats romanes comptaven amb un 
cèntric  mercat,  més  o  menys  gran 
segons  la  importància  de  la  població. 
Acostumava  a  tenir  una  forma 
rectangular  amb un gran pati  central, 
on  se  situaven  les  paradetes 
d’aliments, totes de la mateixa mida.

Els carnissers triaven els mostradors de 
marbre que els  permetia  conservar  la 
carn  més  fresca.  Els  peixaters,  en 
canvi,  es  col·locaven  al  voltant  de  la 
font  del  mig  del  pati,  ja  que 
necessitaven  l’aigua  per  a  netejar  els 
peixos.  La  resta  de  botigues  es 
distribuïen  tot  agrupant-se  per 
productes.

MERCAT/ MACELLUMEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Els odèons eren uns teatres petits, que servien tant per als concursos 
musicals  com per  a  les 
audicions  de  cant  o 
d’instruments,  de  peces 
teatrals,  lectures 
poètiques  i  debats 
polítics.  Per  aquest 
motiu,  tenien  un  sostre 
molt  alt  per  a  millorar 
l’acústica, és a dir, per a 
què  es  podés  escoltar 
bé.

Tenia  forma  de  semi 
cercle, per a les grades, 
on  s’asseia  la  gent, 
mentre  que  a  la  part 
central  i  al  fons  es 
disposaven  els  músics, 
els ballarins i els actors.

ODÈON/ ODEONEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

 

La  palestra  era 
un  edifici 
rectangular 
amb  un  pati 
central  on  es 
realitzaven  els 
exercicis  físics. 
Els  dies de mal 
temps  es 
refugiaven  al 
costat  nord, 
que era el  més 
ampli.  Allí 
també  hi  havia 
uns  bancs  per 
reposar  o 
escoltar  els 
discursos  que 

s’hi feien.

Al voltant, es trobaven algunes estances per als banys, jocs de pilota, 
vestidor, magatzems...

PALESTRA/ PALESTRAEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Edifici situat al fòrum de la ciutat que servia per a les assemblees que 
feien  els  ciutadans  més  respectats  i 
rics  de  la  ciutat  o  per  als  judicis. 
Acostumava  a  tenir  una  forma 
rectangular amb una sala de sessions, 
un vestíbul i unes oficines.

CÚRIA/ CURIAEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

El govern va afavorir la construcció de biblioteques, un lloc adequat 
per a llegir i guardar, on 
s’havia  de  recollir  tot  el 
saber  de  l’època.  Els 
volums  eren  com  uns 
llibres  que  s’enrotllaven 
al  voltant  d’un  eix  de 
fusta,  escrits  a  mà  amb 
tinta i canya, sobre papir 
o pergamí.  Els  rotlles  es 
guardaven dins armaris o 
capses  cilíndriques,  que 
els  esclaus  encarregats 
portaven als lectors.

Aquests  edificis  evitaven 
les  zones  humides  que 

perjudicaven  les  obres.  Se  situaven  en  llocs  cèntrics,  propers  als 
temples  o les  termes,  ja  que alguns  usuaris  aprofitaven  el  temps 
llegint. 

Amb  el  temps,  alguns  homes  rics  van  començar  a  instal·lar-se 
biblioteques privades, al seu domicili.
 

BIBLIOTECA/ BIBLIOTHECAEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Totes les ciutats romanes comptaven amb termes, on passar unes 
hores  d’esbarjo 
dedicades  a  la 
relació  amb  els 
amics, la pràctica 
de  l’esport  i  la 
higiene. Com que 
era  molt  barat, 
tothom  hi  podia 
anar  a  diari,  les 
dones  pel  matí  i 
els homes per la 
tarda,  abans  del 
sopar.

Si  bé  cadascú 
triava  què  fer  i 
com,  el  més 

usual  era  el  procés  següent:  començaven  per  deixar  la  roba  al 
vestidor, on s’untaven el cos amb els olis i passaven a fer l’exercici 
físic  com a  escalfament.  Després  continuaven  a  la  sauna  i  a  les 
piscines d’aigua calenta, on es rascaven la pell amb els estrígils (un 
estri metàl·lic) per treure’s la brutícia.

Seguidament se submergien en les aigües tèbies on es relaxaven, i 
passaven a les fredes, com a contrast. Així mateix, podien contractar 
d’altres serveis (massatges, depilacions), llogar objectes necessaris i 
gaudir de les sales de lectura i repòs, la biblioteca i els jardins.

TERMES/ THERMAEEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Totes  les  ciutats  comptaven  amb  diverses  latrines  públiques,  i 
col·lectives,  on  s’asseïen plegats  els  homes  i  les  dones,  sempre 

situats prop dels llocs en què es reunia 
més gent.

Consistien  en  llargs  seients  de  pedra 
(amb un forat a la part de dalt i  del 
davant), per damunt de la claveguera, 
l’aigua de la qual s’enduia les brutícies. 
Sota els peus dels usuaris es trobava 
un  canal  amb  aigua  per  remoure 
l’esponja amb un pal que usaven per 
netejar-se, de manera comunitària.

Només  les  cases  més  riques 
disposaven de latrines privades.

LATRINA/ LATRINAEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

El circ era un edifici allargat on es 
realitzaven les curses de cavalls 
amb carruatges. La gent s’asseia 
a  les  grades,  situada  segons  la 
seva riquesa i categoria: els més 
rics a baix i els pobres a dalt de 
tot.  Fins  a  12  corredors  sortien 
de  les  càrceres  (les  portes)  i 
donaven  set  voltes  a  l’spina,  el 
mur  de  separació  de  les 
direccions,  on  es  trobaven  els 
comptadors.  Els  equips  vestien 
quatre colors: el blanc, el blau, el 
vermell  i  el  verd,  els  quals 
comptaven  amb  molts 

treballadors  que  els  ajudaven  a  competir  i  guanyar  (veterinaris, 
ensinistradors, aurigues, criadors...).

Els carros, molt lleugers, eren estirats habitualment per dos (bigues) 
o  quatre  cavalls  (quadrigues).  Els  aurigues  corrien  drets  sobre  el 
vehicle, intentant creuar el primer la meta, per rebre els premis: una 
corona  de  llorer,  una  palma i  una  bossa  de  diners,  de  mans  del 
governador.

CIRC/ CIRCVSEDIFICI: PÚBLIC



Spina 
Llotja 

Grades

Arena

Portes d’accés del públicPortes dels carros



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Edifici 
semicircular 
on es feien 
les 

representacions teatrals. L’escenari, damunt una plataforma, era el 
lloc on actuaven els actors. Els decorats eren fixos i volien semblar la 
façana d’un palau, amb portes i finestres des d’on apareixien els 
personatges.

El públic s’asseia a les grades de manera ordenada: els més rics a 
baix i els pobres a dalt. Els nobles acostumaven entrar per un accés 
que passava entre els jardins cap als seus seients. Els dies de sol es 
podia estendre un tendal que protegia tots els espectadors.

TEATRE/ THEATRVMEDIFICI: PÚBLIC



Portes d’accés Orquestra

Escenari
Grades



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Monument dedicat a les nimfes que eren les deesses de la natura 
especialment  relacionades  amb 
l’aigua.  Podia  presentar  jocs 
d’aigua, estava bellament decorat 
i envoltat per jardins. 

Era  un  lloc  religiós  on  es  feien 
ofrenes  a  les  divinitats  i  alhora 
servia de punt de trobada d’amics 
i companys.

NIMFEU/ NYMPHEUMEDIFICI: PÚBLIC



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Edifici rectangular dedicat a una divinitat, que s’aixecava sobre una 
plataforma, amb una gran escalinata a la façana, que conduïa a un 
pòrtic amb columnes. La sala interior, amb una única porta d’accés, 
acollia l’estàtua del déu o la deessa, en penombra. 

Davant  les 
escales  es 
trobava  un 
altar  que 
servia  per 
a  realitzar 
les  ofrenes 
i  els 
sacrificis 
als déus.

TEMPLE/ TEMPLVMEDIFICI: PÚBLIC



PlataformaPòrticEscalinata Altar

Columnes Santuari



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Totes les ciutats romanes tenien una plaça porticada (envoltada de 
columnes), 
que era el 
centre de la 
vida urbana. 
Allí es 
realitzaven 
moltes 
activitats al 
llarg del dia, 
com per 
exemple:

1. Les 

polítiques i administratives, on es feien els discursos i les 
votacions.

2. Les religioses, amb la realització dels sacrificis i les processons.

3. Les comercials, on es reunien a la plaça per dur a terme els 
negocis de compra i venda.

4. Les  lúdiques  i  festives,  amb  els  espectacles  i  algunes 
competicions esportives.

5. Les educatives, en què els mestres feien les classes sota els 
porxos.

FÒRUM/ FORVMEDIFICI: PÚBLIC



Mercat Temple Botigues

Ajuntament Jutjat Plaça 



EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Només  les  ciutats  romanes 
més importants van comptar 
amb un amfiteatre, un edifici 
ovalat  on  es  feien  diferents 
tipus d’espectacles:

1. Caceres  i  exhibicions 
d’animals.

2. Condemnes a mort.

3. Lluites  entre 
gladiadors.

Aquestes  grans 
construccions  tenien  les 
següents parts:

1. Soterrani  en forma de 
creu,  usat  com  a 
magatzem per guardar 
els  decorats,  cobert 

amb fusta.

2. Arena, l’indret central on es realitzaven els espectacles.

3. Grades  on  s’asseien  els  espectadors,  separats  socialment  en 
seccions esglaonades. Quan feia molta calor es podia cobrir per 
mitjà d’uns grans tendals de protecció.

AMFITEATRE/ AMPHITEATRVMEDIFICI: PÚBLIC
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EL TRENCACLOSQUES D’UNA CIUTAT ROMANA

Les ciutats romanes necessitaven molta aigua, per aquest motiu la 

construcció d’aqüeductes va esdevenir bàsica. Aquestes conduccions 
portaven l’aigua a la ciutat des d’un punt més elevat, jugant amb una 

petita inclinació constant.

La  majoria  dels  habitant 
no  podien  comptar  amb 
altra  aigua  potable  que 
no fos la de les modestes 
fonts  públiques. 
Cadascuna  d’elles 
adoptava un nom, segons 
la decoració que portava 
o a l’indret on es trobava.

Cada matí s’hi reunien les 
dones  del  veïnat,  així 
com  els  aiguaders  que 
transportaven  l’aigua  a 

les cases per un baix cost. Allí s’hi rentava la roba i les verdures, els 
esclaus hi omplien les àmfores i les galledes d’aigua per a la casa. 

A més d’aquest tipus, es trobaven les grans fonts monumentals, fins i 
tot  amb sortidors,  cascades  i  escultures,  com elements  decoratius 
d’alguns carrers i places.

FONT/ LACVSEDIFICI: PÚBLIC




