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Un dels aspectes en què es va sustentar la unitat de
l’imperi romà va ser la possibilitat de mantindre per-
manentment connectats els seus diferents territoris.
El bon funcionament i la seguretat de l’estat depe-
nien de la rapidesa en el desplaçament de recursos
humans, ja siguen funcionaris, correus o soldats. Açò
va ser possible gràcies a la creació de una xarxa de
camins que connectaven fàcilment tots els extrems
amb la capital, amb Roma. Aquests camins, anome-
nats calçades, eren verdaderes obres d’enginyeria i
van ser un dels signes d’identitat de la cultura ro-
mana.
A Hispània, a finals del segle III d.C., la xarxa de cal-
çades superava els 10.000 km de recorregut.

Aquesta exposició se centra en una d’aquestes cal-
çades, la Via Augusta, potser la més important de la
Hispània romana i de vital transcendència en el con-
junt de l’Imperi. Especialment ens concentrarem en
un tram, el que recorre la nostra província.
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La Via Augusta partia de la ciutat de Gades (Cadis) i
es dirigia cap a Roma, pel vessant mediterrani. En arri-
bar als Pirineus la calçada no s’interrompia sinó que
enllaçava amb una altra via, la Via Domitia, que re-
corria quasi tota la costa francesa, per unir-se amb
una altra calçada, la Via Aurelia, que transcorria per
territori italià, fins a arribar a la capital de l’imperi.
Per tant, es podia anar des de Cadis fins a Roma ca-
minant per una calçada contínua que, segons el
tram, rebia un nom diferent. Pels documents antics
sabem que el trajecte complet des de Gades a
Roma es podia cobrir en uns tres mesos i mig de
viatge, tot recorrent diàriament unamitjanad’uns 25 km.

La Via Augusta deriva de l’emperador August qui la
va condicionar i va millorar. Però el traçat del camí ja
existia abans de l’arribada dels romans.
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Les restes de la Via Augusta en la nostra província són
escassos. Els pocs vestigis segurs es limiten a un tram
de calçada localitzat entre Villena i La Font de la Fi-
guera i diferents mil•liars recuperats en diferents punts
de la província (Pilar de la Horadada i Petrer).
No obstant això, es pot seguir la seua traçat gràcies a
documents antics i a altres restes arqueològiques indi-
rectes, com a vil•les romanes o soterraments, que se-
gueixen el costum romà de situar-se als costats de les
vies.
Des del nord, al llarg de les províncies de Castelló i part
de València, la Via Augusta discorre en paral•lel a la
costa. Però en el sud de la província de València, des
del Xúquer, la calçada fa via cap a l’interior per evitar
les formacions muntanyenques del nord de la provín-
cia d’Alacant. Travessa l’antiga Saetabis (Xàtiva) i
s’endinsa cap a la província d’Albacete.
Més endavant, contínua per la vall del Guadalquivir
(no per la costa andalusa) fins a arribar a Cadis.
Aquesta línia principal es bifurca, tan bon punt passa
Saetabis, cap al SE per a dirigir-se cap a Carthago
Nova (Cartagena). Aquest ramal de 170 km és el que
travessa la província d’Alacant, baixa per la vall del
Vinalopó i passa per Elda (Adello), Aspe (Aspis) i Elx
(Ilici).
La xarxa de calçades romanes de la província d’Ala-
cant compta també amb un ramal costaner, la Via
Dianium, ruta de 180 Km des d’Albalat de la Ribera
(València) fins a Alacant. Discorre en paral•lel a la línia
de costa i era una via de comunicació per a les ciutats
de Dénia (Dianium) i la Vila Joiosa (probablement
Allon) i les viles romanes de Xàbia, Calp i l’Albir (Alfàs
del Pi).
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Com qualsevol obra d’enginyeria romana, la cons-
trucció d’una calçada necessitava d’una planifica-
ció elaborada i acurada. En primer lloc, els
agrimensors estudiaven l’itinerari, recorrien el terreny
per conéixer la seua topografia i mesurar les distàn-
cies. Quan coneixien el traçat, s’hi procedia a exca-
var les rases amples que servien per a col•locar els
fonaments de la calçada. L’ample de la via era prou
ampli (fins a 7 m d’amplària) com per a permetre el
pas de dos carros que s’encreuaren en direccions
oposades. La dura tasca d’excavació de les rases la
podien realitzar, en algunes ocasions, els soldats de
l’exèrcit romà, que en moments de pau, eren una
mà d’obra abundant i econòmica. A continuació,
s’hi omplien les rases que constituiran la calçada: s’hi
abocaven tres capes de materials diferents fins a
aconseguir la superfície del terreny. La capamés pro-
funda estava formada per materials més pesants
(pedres grans). Sobre aquesta, descansa un llit de
pedra més fina i arena que dóna elasticitat al con-
junt.
I en tercer lloc, un estrat més superficial de terra com-
pactada o grava. Finalment, segons els casos, es
podia completar amb un últim afegit de lloses de
pedra grosses. Aquest tipus de paviment solia condi-
cionar-se en els trams urbans, és a dir, dins de les ciu-
tats, mentre que en la majoria dels casos (trams rurals
o interurbans), la superfície de rodament estava
constituïda simplement per la grava o el material més
fi endurit de la tercera capa.
Per completar l’obra, al llarg d’ambdós costats de la
calçada, s’excavaven canals de desguàs per eva-
cuar l’aigua de pluja.
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En l’Antiguitat, desplaçar-se a llargues distàncies requeria moltes
hores de camí. La pluja, el fred, el sol afectaven el caminant du-
rant els trajectes. Per això, abans d’iniciar el viatge es requeria un
bon equip de viatge. Per protegir-se de la pluja i del fred de l’hi-
vern empraven una capa llarga de llana (paenula) i un calçat tan-
cat de cuir (perones). Per protegir-se del sol intens de l’estiu es
cobrien amb barret d’ala ampla (petasus).

Posa cada nom en el seu lloc. Sobra una paraula.

Exercicis

PAENULA PETASUS PERONES BACULUM
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Exercicis

En les proximitats de les ciutats romanes, les calçades estaven
flanquejades de tombes senzilles i rics mausoleus. La làpida fu-
nerària que et presentem es va trobar en la contornada de Lu-
centum. Has de recompondre-la. Si és necessari ajuda’t de la
transcripció i la seua traducció.
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TRADUCCIÓ:

(Ací jau) Publius Astranius
Venustus, sevir augustalis
de Lucentis.
Et pregue caminant que
digues “que la terra et siga
lleu”.

P•ASTRANI
VS•VENVSTVS
IIIIIIVIR AVG
LVCENTIS ANNOR XXIII
TR•P•D•S•T•T LEVIS
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Exercicis

Sabries indicar quina de les tres rutes d’aquest mapa és la que co-
rrespon a la Via Augusta?

Posem 3 línies de calçades amb colors diferents i un número per
diferenciar-los.

Ruta correcta la núm.:
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24

31

SOLUCIONS:

EXERCICI1:A:PAENULA;B-:BACULUM;C:PERONES.SobraPETASUS(sombrero)

EXERCICI2:

EXERCICI3:Opciócorrecta:2
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