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Per què es van construir les vies romanes?

L’imperi romà era molt vast, per la qual cosa era de gran importància disposar d’un bon sistema de circulació. 
La xarxa de vies de comunicació que van crear els romans estava perfectament organitzada i va servir per a 
l’estructuració i l’explotació de les noves terres conquerides.

En un primer moment, les vies foren una realitat militar, ja que el fort creixement de l’imperi romà obligava a con-
tinus trasllats de les legions que havien  d’utilitzar camins que fessin més ràpids els seus desplaçaments, unes 
vegades aprofitant els antics traçats i d’altres construint-ne de nous. A mesura que l’imperi es pacificà,  aquestes 
vies constituïren una necessitat econòmica enllaçant ports, mercats i zones productives. Però per damunt de tot,  
foren el pilar bàsic en l’àmbit politicosocial que mantingué les ciutats ben comunicades, fet indispensable per a un 
bon funcionament i desenvolupament del territori.
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una mica d’història de les vies

A Roma, durant el període de la república, la via Àpia fou el primer tram d’una xarxa que al final arribà a assolir 
gairebé els cent mil quilòmetres; s’anomenà així perquè l’havia  començat a construir l’any 312 aC el censor Claudi 
Caecus Api.

Posteriorment  es construïren la via Flamínia (220 
aC) i la via Emília (187 aC). Aviat s’estengueren 
cap a les províncies més allunyades de l’imperi.

A Hispània, des dels primers temps de la con-
questa i amb una clara finalitat militar, Roma 
va refer l’antiga via Heràclia que anava d’Itàlia 
a Cadis i va construir altres camins secundaris 
que unien la via principal amb els ports més im-
portants i amb l’interior del país. Amb August, 
aprofitant el llarg període de pau, es va millorar 
l’eix Pirineus-Cadis amb la construcció de la via 
Augusta cap al 9 aC i s’amplià la xarxa viària de 
tal manera que ja gairebé no va patir modifica-
cions de traçat fins a la baixa edat mitjana i, en 
molts casos, fins al segle XVIII. La via Augusta 
travessava els Països Catalans i n’era l’eix de 
comunicació bàsic. Coneixem el seu traçat a tra-
vés de l’itinerari d’Antoní, els vasos de Vicarello 
i alguns mil•liaris.
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Tipus de vies romanes

Com en l’actualitat, les vies tenien una classificació jeràrquica en funció de la seva importància, és a dir, del seu 
recorregut. Un document administratiu del segle I redactat pel geòmetre Siculus Flaccus n’és testimoni:

“Les vies públiques construïdes a càrrec de l’estat rebien el nom dels seus constructors i els encarregats 
del seu manteniment eren els curatores viarum,  els quals delegaven el seu treball en contractistes; de 
tant en tant obligaven els propietaris d’una determinada àrea a abonar una quantitat fixada en concepte 
de manteniment. Existien també les carreteres locals, que després de bifurcar-se de la via principal, tra-
vessaven una regió i molt sovint desembocaven en una altra via pública. Aquestes últimes eren construï-
des pels alcaldes dels pobles que confiaven a cada propietari el manteniment del tram de carretera que 
creuava la seva finca. La circulació per aquestes vies era lliure. Existien altres camins que travessaven 
propietats privades i que no estaven oberts a la lliure circulació sinó que només poden fer-los servir els 
que havien d’arribar als seus camps a través d’elles. Aquests camins comencen en les carreteres co-
muns que, molt sovint, pertanyen a dos propietaris que han arribat a l’acord d’ocupar-se’n fins al límit de 
la seva heretat i en comparteixen el manteniment”. (Siculus Flaccus, 146)

Així doncs, les vies es dividien en:

públiques o viae publicae, construïdes a càrrec de l’estat, portaven el nom del constructor i tenien una am-
plada que permetia encreuar dos vehicles; equivalen a les actuals carreteres nacionals.

estratègiques o viae militares, tot i que eren bastides a càrrec de l’exèrcit, posteriorment es convertien en 
vies públiques.

veïnals o actus, realitzades i conservades pels pagi; eren camins per a un sol vehicle o bèstia de càrrega i 
s’empraven en la divisió de territoris; equivalen a les carreteres provincials i comarcals.
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per a vianants o iter, emprades només per caminants.

Camins de muntanya o callis destinats al bestiar transhumant.

particulars o privatae, fetes i preservades pels propietaris dins de les seves terres. 

La visió que tenim de la via Àpia a la sortida de Roma, amb tombes a cada costat, ombrejada per pins i xiprers 
i de calçada revestida amb àmplies lloses de lava, no es pot aplicar a totes les vies romanes ni tampoc a tot el 
traçat d’aquesta via. L’estructura de la calçada, encara que sempre estigués ben feta, no tenia quasi mai aquest 
paviment, que era més propi dels carrers de les ciutats.

ConsTruCCió de les vies

Les vies tenien un caràcter eminentment 
politicomilitar i es comprèn que l’estat ha-
gués utilitzat les legions per a la construc-
ció de la xarxa viària, perquè a més d’estar 
ocupats en temps de pau, posseïen els 
seus propis equips d’arquitectes i agrimen-
sors, obrers, ferrers i fusters (fabri, ferrarii, 
carpenterii).

Les vies romanes són particularment famo-
ses per la rectitud del seu traçat. Es bus-
ca també la línia de mínim pendent per la 
qual cosa s’estudien molt bé les corbes de 
nivell. Es procuren desnivells d’un màxim 
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del 3%, tot i que de vegades no poden evitar desnivells superiors.

Les vies es dissenyaven i construïen  amb afany de perdurabilitat i manteniment mínim. Així, l’economia en la 
construcció i en la conservació era el factor predominant per damunt de qualsevol altre.

Per construir-les,  com que l’aigua era l’adversari principal en la construcció de camins, es buscaven traçats en les 
corbes de nivell elevades i ben drenades per evitar l’erosió. 

Publio Papinio Estacio en l’obra Silvas (4, 3, 40-55) ens explica què s’ha de fer per construir una via:

“Primer s’ha de cavar un clot que anul•li tot senyal dels antics camins i retirar-ne la terra; desprès s’ha 
d’omplir novament el forat que s’ha excavat  i preparar una bona capa d’assentament, a fi que no cedeixi 
el terreny i les pedres compactades no tinguin una falsa base i uns fonaments que no siguin segurs. 
Després s’ha de travar el sòl de la via, afegint a ambdós costats voreres i blocs esporàdics. Oh, quantes 
mans treballant alhora! Uns talen el bosc i deixen expedit el pas per les muntanyes. Altres aixequen les 
pedres i cobreixen l’obra amb la calç en  pols que surt del forn i amb la tova volcànica. Altres drenen a 
mà les llacunes fangoses i desvien els rierols.”

esTraTs que Conformen una via

Malgrat les diferències tècniques de construcció segons les zones, es pot establir un model de via. Així, la calçada 
ideal havia de constar de quatre capes: Statumen, rudus, nucleus i pavimentum o summa custra i la duresa del 
ferm depenia de la qualitat de la pedra utilitzada, de la uniformitat i de l’habilitat dels constructors:

Es traçava el recorregut que havia que seguir la carretera i s’excavaven dues petites canals les quals, posteri-zz
orment, es cobrien  amb pedra: així quedava limitada l’amplada.
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Obrien una canal entre les dues fi-zz
lades i al fons posaven pedres de 
tamany mitjà sense argamassa: 
Statumen.

 
Damunt hi col•locaven un revesti-zz
ment format per pedres triturades. 
Nucleus.

Finalment, en ocasions es disposa-zz
va d’una capa de grava cimentada 
amb calç, o fins i tot amb enllosat: 
Summa crusta.

El gruix total d’aquesta construcció po-
dia variar entre 1 o 1,5 metres.

Lateralment les vies les trobem molt 
sovint limitades per fileres de pedra i 
per cunetes destinades a recollir l’aigua de la calçada i per impedir que hi arribin les aigües de rajada. La part su-
perior era bombada per drenar l’aigua de la pluja.

Per comprovar la dretor de la via, el supervisor emprava un estri anomenat groma.
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altres elements

Mil•liaris
Estaven construïts per una columna de pedra de 
3 metres d’altura o més i de 0,5 a 0,8 metres de 
diàmetre. En general portaven les següents indi-
cacions: nom de l’emperador que havia fet obrir 
la via o havia tingut cura de la seva conservació; 
el nombre d’anys en exercici del pretor o cònsol 
local; la lletra M (milla) o L (lloc), seguida d’una 
xifra que indicava la distància, en milles, existent 

entre el lloc concret i Roma o qualsevol altre ciutat impor-
tant de l’imperi.

Una milla romana equival a 1481,5 m o 1000 passos d’1,48 
m. Per marcar les milles al llarg de les vies, s’empraven 
aquests pilars senyalitzadors.

Una de les fonts que ens permet conèixer els recorreguts 
de les vies són el mil•liaris. 
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algunes mesures

L’amplada de la via canvia segons la seva importància i el tipus de terreny, sense que resulti possible establir nor-
mes que es relacionin amb les prescripcions oficials; en el cas de les vies secundàries, les mides mínimes havien 
de garantir el pas d’un carro o, millor encara, el pas de dos vehicles alhora, amb una amplada màxima de 1,5 m. 
Tot i així no resultaria estrany que algunes calçades de muntanya de menys de 3 m. d’ample i d’un pendent supe-
rior al 15% no fossin utilitzades per carros però sí per animals de càrrega.

El següent quadre ens mostra la diversitat de les amplades d’algunes calçades:

Via Aurelia de Pisa a Vada 126   2,8 mz)
Via Tiburtina a Casale dei Cavallari  3,5 mz)
Via Flaminia a Carsulae    3,8 mz)
Via Cassia a Ponte Nicolao    4,0 mz)
Litoral de Sperlonga     4,0 mz)
Via Labicana a Tor Pignattara   4,0 mz)
Via Praenestina a Gabies    4,3 mz)
Via Appia abans de Bovilas    4,5 mz)
Via Labicana després de Tor Pignattara  4,7 mz)
Via Flaminia prop del Treia    5,2 mz)
Via Salaria a Antrodocco    7,5 mz)

A les ciutats, les amplades dels carrers també canvien, tot i que existeix alguna unitat quan l’urbanisme respon a 
un traçat de caràcter sistemàtic. A Pompeia, les calçades principals tenen una amplada de 4 metres i una distància 
de paret a paret de 8 metres, quasi uniforme i d’altres carrers de 9, de 13 i de 2 metres d’amplada total. A Paestum 
tenim un cardo de 5,3 m i un decumanus de 4,8 m 
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curiositats

Hi havia túnels d’1 quilòmetre de llarg, il•luminats per làmpades excavades a la roca.z¾

Empraven viaductes: la via Apia en tenia un de 197 metres.z¾

De tant en tant hi havia pedres altes perquè els genets poguessin pujar amb més comoditat al cavall, ja que z¾
no existien els estreps.

Els viatges eren lents:z¾
Cavall de porta   75 quilòmetres al diaz�
Viatgers comuns  45 quilòmetres al diaz�
Mercaderies  30 quilòmetres al diaz�

Els camins eren poc segurs i es recomanava als viatgers anar armats i en grup per evitar els saltejadors i z¾
els llops.

Els romans odiaven viatjar a peu i intentaven muntar mules, ases o cavalls; també anaven amb carruatges. z¾
Aquests podien ser ràpids (2 rodes), còmodes, luxosos, per a mercaderies i lents (estirats per bous).
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