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Concepció del projecte: Joan Roca i Albert (MUHBA) 
Disseny gràfic: PFP 

 
Via Sepulcral Romana 
Projecte Museístic: Júlia Beltrán de Heredia (MUHBA) 
Projecte Arquitectònic: Antoni Fontela (ICUB) 
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Diumenges, de 10 a 20 h. (a partir de les 15 h. entrada gratuïta) 
Festius, de 10 a 15 h.  
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Guia Urbana de BARCINO/BCN. Guia dels Vestigis Romans convertits en 

monuments de la Barcelona contemporània 
 

El MUHBA - Museu d’Història de Barcelona presenta la Guia Urbana de 
BARCINO/BCN. Una guia dels vestigis romans convertits en monuments de la Barcelona 
contemporània: 
 

 Un viatge d’anada al passat romà 

 Un viatge de tornada al present monumental 

 Un viatge històric d’anada i tornada entre Barcino i Barcelona 
 

L’itinerari Barcino/Bcn proposa una nova mirada històrica a la ciutat romana per 
repensar, alhora, la ciutat contemporània i els seus monuments. Durant el recorregut 
s’inaugurarà la nova museografia del Temple d’August i es presentarà una de les més 
recents troballes arqueològiques: el pedestal amb inscripció honorífica de l’edil barceloní 
Quint Calpurni Flavi. 
 
BARCINO... 
La Via Sepulcral Romana com a punt de partida del viatge que ens permet descobrir la 
colònia IULIA AUGUSTA FAVENTIA PATERNA BARCINO a través dels seus testimonis 
materials: les vies d’arribada i d’accés a la ciutat, l’abastiment d’aigua, els centres de 
poder polític i religiós, els carrers principals, les àrees de producció, els sistemes de 
defensa, etc. 
 
BARCELONA... 
Un viatge de tornada al PRESENT MONUMENTAL de Barcelona que permet descobrir 
com i perquè al darrer segle i mig els testimonis de Barcino s’han recuperat, s’han 
transformat en monuments i s’han incorporat a la trama urbana de la ciutat, a manera de 
monumental “NEOBARCINO”  
 
BARCINO/BCN 
UN VIATGE HISTÒRIC D’ANADA I TORNADA ENTRE BARCINO I BCN, entre la colònia 
romana i la Barcelona contemporània, que permet situar tant el pòsit deixat per la ciutat 
romana en la història de Barcelona com l’impacte de convertir algunes de les seves restes 
en monuments. 
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Itineraris 
La Via Sepulcral Romana és l’inici dels itineraris que situen la ciutat romana de Barcino 
respecte de la Barcelona contemporània i dels nous itineraris sobre el món funerari a 
Barcelona: 
 
     BARCINO/BCN 
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Els fils argumentals que es treballaran durant l’itinerari seran els cinc temes següents: 

 

 Ciutat, territori i món funerari 

 Urbanisme i poder 

 Organització de la vida urbana: 

o Tecnologia i Estat 

o Producció i manufactura 

 Els canvis i continuïtats al llarg del temps  

 La monumentalització del patrimoni 

 

    

Punts de l’itinerari: 

 

1. Via Sepulcral Romana 

2. Aqüeductes 

3. Porta nord - oest 

4. Temple i Fòrum 

5. Tallers i factories 

6. Muralla nord -est 

7. Muralla sud - est 

8. Porta de mar 
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La Via Sepulcral Romana. Un nou espai del MUHBA 
 

El MUHBA, Museu d’Història de Barcelona presenta al públic un nou equipament que 
ha suposat la restauració i arranjament museogràfic d’un antic espai arqueològic: la Via 
Sepulcral Romana de la plaça Vila de Madrid. Un centre d’interpretació del patrimoni 
situat a tocar les restes arqueològiques on hi perviu la traça d’una antiga via que menava 
cap a Barcino, i des d’on s’explica com una xarxa de vies articulava el pla de Barcelona i 
el connectava amb la resta del territori de la romanitat. 
 

 
 
 

  
 

 

 

Via Sepulcral Romana. Espai arqueològic. MUHBA 2009 Fragment de panel interpretatiu. 
Via Sepulcral Romana. 

MUHBA 2009 
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La Via Sepulcral Romana de la plaça Vila de Madrid 

 
La plaça Vila de Madrid obeeix a un projecte urbanístic de finals del anys cinquanta del 
segle XX. Gran part del solar de la plaça actual va estar ocupat pel convent de Santa 
Teresa de les Carmelites Descalces. La comunitat, formada per set religioses, s’estableix 
al barri a l’any 1588. L’any 1601 es construeix l’església del convent,  de la qual fou 
capellà mossèn Jacint Verdaguer entre 1885 i 1892. Durant la Guerra Civil, es van 
aprofitar unes galeries subterrànies del convent per construir un refugi antiaeri per a la 
població civil.  
 
 

 
 

 

 
 
 

L’any 1944 es decideix ordenar la superfície que havia estat ocupada per les 
dependencies del convent i alguns edificis afectats pels bombardejos que es va haver 
d’enderrocar, amb la qual cosa es creà una àrea oberta, una mena d’esponjament del 
barri, una operació molt típica de les corrents higienistes del moment. L’any 1954 a causa 
de les obres de construcció d’un edifici d’habitatges es va descobrir la via sepulcral 
romana i es van portar a terme les excavacions arqueològiques. 
 
 
 
 
 

Inauguració del jaciment de Vila de Madrid, 1958. 
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB).Pérez de Rozas 
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A l’època romana, la via anava fins a l’actual carrer de la Boqueria, per després entrar a la 
ciutat per la porta meridional de la muralla que donava al cardo maximus, més o menys a 
l’altura del carrer de la Boqueria amb el carrer d’Avinyò. Com espai funerari va estar en 
ús, fonamentalment entre els segles I al III dC. Els enterraments es situaven a banda i 
banda del camí per tal d’atrapar la mirada dels vianants. “Hola, caminant, atura’t i llegeix 
fins al final”, com diu un epitafi funerari, ja que es pot continuar viu  al record. Destaquen 
els enterraments en cupae (en pedra o maçoneria), un monument funerari en forma 
semicilíndrica que recorda a una bóta de vi. Els personatges enterrats són en general de 
baixa condició social, hi havia enterraments en foses sense cap mena de protecció, 
enterraments en tegulae i en àmfores, i altres senyalitzats exteriorment com ara les 
esteles, les ares i les cupae, a les que ja hem fet referència. 
 

 
 
 
 

 

Objectes trobats al jaciment. Pep Herrero-MUHBA 2009 
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El jaciment es va trobar en molt bon estat de conservació, ja que havia quedat cobert a 
l’antiguitat per deposicions al·luvials i de riera, la qual cosa havia preservat les restes i es 
va decidir conservar-lo i incorporar-lo a la ciutat pel gaudi de tots el barcelonins. Adolf 
Florensa, arquitecte municipal, va concebre aquest nou espai públic com a una plaça 
enjardinada amb el jaciment arqueològic integrat en la dinàmica de la ciutat, tot un 
referent per l’època en la definició de patrimoni i paisatge urbà. Una vorera elevada 
permetria la contemplació de la via sepulcral des del carrer d’en Bot. 
 

       
 

 
 Via Sepulcral Romana. Espai arqueològic. MUHBA 2009 

Via Sepulcral Romana des de la 
vorera elevada. 
Pep Herrero-MUHBA 2009 
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L’any 2002 es va dur a terme la primera fase de rehabilitació de la zona que va consistir 
en una remodelació urbanística de tota la plaça, projecte realitzat per Toni Casamor, de 
BCQ arquitectes. Una passarel·la de vianants que sobrevola la via sepulcral, dóna 
continuïtat a la circulació, alhora que facilita una visió zenital del jaciment. Aquesta 
passarel·la separa la zona arqueològica de la resta de la plaça, ja que sota la mateixa es 
va disposar un tancament metàl·lic que impedeix el pas per a preservar el jaciment, però 
permet la seva visualització. 
 

 
 

 
 
 
 

El jaciment va ser objecte entre els anys 2003-2006 d’un projecte d’investigació 
interdisciplinar, amb la participació de nombrosos investigadors, que ens ha permès 
obtenir una gran quantitat de dades sobre el món funerari, els ritus de trànsit, la població, 
etc. Del projecte hem de destacar l’estudi del jardí funerari, un estudi pioner en el tema 
que va aplegar arqueòlegs, arquebotànics, biòlegs i palinòlegs. L’estudi va formar part de 
dos projectes de caire nacional i internacional, “Arqueologia dels jardins en la Hispania 
Romana” i “Cultural landscapes of the past: recovering crops fields and gardens in 
archeologial parks of Europe”, respectivament. El resultat del projecte d’investigació ha 
estat la base per abordar el projecte de valorització; eina imprescindible en aquest tipus 
de processos, ja que no s’hauria de posar en valor allò que no es coneix. 
 

Passarel·la de vianants i tancament metàl·lic. Via Sepulcral Romana. Pep Herrero-MUHBA 2009 
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El projecte museístic i de revalorització del jaciment que ha posat en marxa el MUHBA i 
que avui s’inaugura, té com a objectiu integrar el jaciment al paisatge cultural de la ciutat 
en estreta relació amb el seu entorn urbà, al mateix temps que facilita la seva comprensió 
i dóna a les restes arqueològiques un ús social i cultural que contribueix a la seva 
conservació. Els criteris de presentació s’han basat a posar en valor la via com a espai de 
circulació a l’antiguitat i com a eix vertebrador de la visita a l’actualitat. Atès que el 
paviment original de la via no s’ha conservat, s’ha optat per donar-li un tractament actual 
que li retornés la seva funcionalitat. Es tracta d’evocar i no de reproduir mimèticament el 
paviment antic, per la qual cosa s’ha disposat un sol drenat de peces de ceràmica amb la 
junta oberta. El mateix tipus de paviment es disposa a l’interior del Centre d’Interpretació 
per tal de donar continuïtat a la via. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Via Sepulcral Romana sense paviment. Pere Vivas-MUHBA  

Via Sepulcral Romana amb paviment. Pep Herrero-MUHBA 2009 
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Pel que fa al tractament de les restes arqueològiques, la opció presa es basa en retornar 
a les cupae el seu estat original, sobretot a aquells monuments funeraris que no són de 
pedra i han perdut part de la seva obra de fàbrica i del recobriment de morter hidràulic . 
Motius de presentació i de conservació van aconsellar-ne la seva reintegració. No podem 
oblidar que el jaciment es troba a l’aire lliure, circumstància molt favorable alhora 
d’apropar-nos a la realitat d’una via i del seu entorn, però al mateix temps els 
enterraments estan sotmesos als agents atmosfèrics i a les accions antròpiques. La 
reconstrucció protegeix l’obra original i impedeix que continuï activa la disgregació i 
pèrdua del monument. D’altra banda, el fet que el jaciment restà totalment segellat en un 
moment concret, ha comportat que l’excavació ens retornés una imatge fossilitzada, una 
mena de foto fixa, circumstància més favorable a una presentació una mica més 
intervencionista. 
 

 
 

 
 
 

Restes arqueològiques de 
la Via Sepulcral Romana. 
Espai arqueològic. 

Pep Herrero-MUHBA 2009 
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El projecte museogràfic es concreta en un centre d’Interpretació on es donaran les claus 
per entendre la ciutat romana i el seu territori –amb les vies i camins- i el món funerari. 
Com a criteri, s’ha plantejat la major integració possible entre la zona descoberta, el 
jaciment pròpiament dit, i la zona coberta, el centre d’Interpretació. Aquesta integració 
s’ha fet donant una solució de continuïtat a la via a l’interior, disposant el mateix tipus de 
paviment a la part que correspondria al seu traçat. També, i per reforçar la idea de via, se 
situaran alineats uns enterraments (una incineració i una inhumació) amb els seus 
aixovars respectius, així com una fossa d’ofrenes i un pou ritual. D’aquesta manera el 
mobiliari museogràfic servirà per reforçar la direcció de la via i la seva continuïtat, així com 
el seu ús com a espai funerari.  
 

  
 

El material protagonista a l’interior del Centre serà el viroc, que cobrirà les parets on anirà 
la informació. La disposició i forma d’aquest material permet crear unes parets anguloses 
que recorden als diferents talls d’una excavació. La resta de la sala anirà pintada de negre 
per “eliminar” tots els elements directament relacionats amb el discurs.  
 

 
 
 
 

 

 

Fragments de panel interpretatiu. Via Sepulcral Romana. MUHBA 2009 

Fragment de panel interpretatiu. 
Via Sepulcral Romana. MUHBA 2009 
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Pel que fa a l’exterior, a l’entorn de les tombes hi haurà una vegetació lleugera, es 
disposaran unes plantes controlades que recordin l’existència del “jardí funerari” d’època 
romana, una vegetació de baladre, romaní i plantes d’acant, espècies que hi havia  al 
voltant de les tombes a l’època romana. Una vinya farà de teló de fons al camí, 
minimitzant en trencament més contundent del mur de ciment i suggerint un continuació  
de la via que ha quedat amagada o es perd darrera la vinya. D’altra banda, tenim 
constància de l’existència a la necròpolis de vinya, planta molt emprada al món funerari 
romà. 
 

 
 

 
 
Al Centre, el discurs s’articularà partir de dos àmbits narratius, Ciutat i Territori i el Món 
Funerari. La fundació de Barcino, Les vies i el territori, La Via Augusta o Barcino i la xarxa 
viària”, seran alguns dels temes tractats. Àmbits com La mort al món dels vius”, El ritus de 
trànsit o Més enllà de la Mort explicaran el món funerari a època romana i com es vivia la 
mort a la societat romana. S’hi podran veure més de seixanta objectes originals –inèdits- 
datats entre els segles I-III dC. i tots trobats a les excavacions de la pròpia necròpolis de 
la plaça de la Vila de Madrid. 
 

L’últim apartat versarà sobre el jardí funerari, les plantes trobades a la necròpolis i la seva 
simbologia a traves de les fonts textuals i les representacions de l’època. Finalment, un 
vídeo en 3-D,reprodueix l’espai tal i com era cap a finals del segle III-inicis del IV dC. 
Mostra d’una manera molt gràfica allò que al públic li costa d’imaginar, i ajuda a 
contextualitzar la via amb relació a la ciutat i al seu entorn territorial. 
 

Com una seqüència arqueològica s’explicarà a sota el que hi ha sota (la via sepulcral) i a 
dalt el que hi ha a dalt (la plaça i la ciutat actual). A la pèrgola o balconada al jaciment, i 
en una mirada diacrònica a l’espai, es disposarà una informació de l’ urbanisme de la 
plaça, una mica d’història sobre el seu origen i configuració, així com una petita seqüència 
dels edificis que l’envolten. El paisatge nocturn de la via generarà una subtil seqüència en 
moviment, ja que es contempla un projecte d’il·luminació nocturna dinàmica, basada en 
diferents nivells: una il·luminació, una il·luminació d’ambient, de tonalitat blava, una 
il·luminació puntal d’algunes tombes i una il·luminació puntual de la via.   
 

El nou Centre s’integra a la xarxa de Centres Patrimonials de què disposa el MUHBA, uns 
espais que ajuden a explicar la ciutat des del segle I dC fins als segle XXI. 
 
 

Fragments de panel interpretatiu. Centre d’interpretació Via Sepulcral Romana. MUHBA 2009 
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El Temple d’August 
 

El temple de Barcino es va construir a la fi del segle I aC i durant més de quatre-cents anys va 
presidir el fòrum de la ciutat. Després de perdre la seva funció, l’edifici va experimentar diverses 
transformacions, però va seguir marcant la fesomia de la ciutat. 
 
Al segle XI se’l coneixia com «el Miraculum» (el miracle), segurament a causa de la seva presència 
encara imponent. La construcció de noves edificacions a la baixa edat mitjana va propiciar que el 
que quedava del temple es preservés, encara que de manera fragmentada, dins de les noves 
cases.  
 
A partir del segle XV, les columnes i els capitells del temple que encara es podien veure dins dels 
edificis van cridar poderosament l’atenció i van donar lloc a moltes interpretacions: un gran 
sepulcre, un monument commemoratiu, un temple, el final d’un aqüeducte, etc. Finalment, a mitjan 
segle XIX es va aclarir definitivament que es tractava d’un temple romà. 
 

 

              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gravat del temple de Barcino 
de Francesc Xavier Parcerisa, 
1837 

 

La recuperació Monumental del temple  

Des de la darreria del segle XIX fins a la tercera dècada del XX es va plantejar reiteradament la 
discussió entre la possibilitat que les columnes quedessin lliures enmig de l’espai públic o de 
mantenir-les dins de l’edifici d’origen medieval que les contenia.  
 
Mentrestant, el Centre Excursionista de Catalunya va adquirir l’edifici i va sol·licitar la 
intervenció de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que entre el 1903 i el 1905 en va crear 
el pati interior, des del qual es pot veure el temple actualment. Posteriorment, a columna que 
unes dècades abans s’havia traslladat a la plaça del Rei va ser reincorporada al monument. 
 

Una columna viatgera 

A mitjan segle XIX, la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona va recollir uns 
fragments del temple procedents d’uns 
enderrocs. Amb ells es va formar la 
columna que, cap al 1879, es va erigir a la 
plaça del Rei, vora del Museu Provincial 
d’Antiguitats, situat dins la capella de 
Santa Àgata. 
Quan, al començament del segle XX, es va 
recuperar el temple, ja s’hi volia 
reincorporar la columna. Tanmateix, el 
trasllat no es va fer fins al 1956. 
Aleshores, Adolf Florensa, arquitecte 
conservador de la ciutat antiga, va 
proposar d’obrir el «monument 
arqueològic més important de Barcelona» 
pel carrer de la Llibreteria. 
 

Fragment columna 
Temple d’August. 
MUHBA 2009 
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Q(uinto) CALPVRNIO 
L(uci) FIL(io) GAL(eria) 

FLAVO 
AED(ili) II VIR(o) FLAM(ini) 

ROM(ae) ET AVG(usti) 
(Barc)IN(onenses) EX D(ecurionum) D(ecreto) 

 

  
 

MUHBA-2009 

 
Pedestal honorífic del forum dedicat a Quint Calpurni Flavi, personatge que pertanyia a 
una nissaga de magistrats municipals nascuts a Barcino. Pedra calcària de Santa Tecla. 
Finals del segle I dC. 
«A Quint Calpurni Flavi, fill de Luci, de la tribu Galèria, edil, duòvir i sacerdot de Roma i de 
l'emperador, els barcinonenses per decret dels decurions» 
 
Quan el forum va perdre la seva funció, el pedestal es va dedicar a altres usos. En una de 
les cares es conserva un tauler de joc. 
 
El pedestal prové dels fonaments de l'església parroquial de Santa Maria del Pi i la peça 
s'ha incorporat al patrimoni de la ciutat gràcies als treballs de l'equip de la Direcció 
General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. A partir d’ara formarà part de la 
museografia del Temple d’August. 
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INAUGURACIÓ CIUTADANA  
31 d’octubre i 1 de novembre 
 

DISSABTE DIA 31 D’OCTUBRE: 
 
12 h INAUGURACIÓ A PL. VILA DE MADRID:  

Benvinguda del director del MUHBA 
Explicació del projecte (“Guia d’ús” ) Barcino/BCN als assistents, per Joan Roca 
Visita al centre d’interpretació, per Júlia Beltran 

 
12.30 h Itinerari Barcino/BCN, amb inauguració de la nova museografia del Temple 
d’August i del pedestal de l’edil Quint Calpurni Flavi. S’oferirà un refrigeri. 
 
13.15 h. Acabament de l’acte a la plaça Ramon Berenguer, després de la presentació de 
la nova visió dels tallers romans del subsòl del museu i de la nova interpretació de la 
muralla romana. 
 
Diumenge 1 de novembre 
El nou centre es podrà visitar a partir del diumenge dia 1 de novembre en l’horari habitual. 
dm-ds: 10-14h i 16-19h. Dg. de 10-20h. ft: 10-15 h. 
 
 

VISITES COMENTADES 
Les visites comentades als diferents centres del MUHBA permeten construir una mirada 
personal sobre el patrimoni del museu. 

 
VIA SEPULCRAL ROMANA - PLAÇA VILA DE MADRID CAMINS I 
NECRÒPOLIS AL VOLTANT DE BÀRCINO 

Tots els diumenges de novembre i el tercer diumenge de desembre i gener, a les 
11 h. Durada: una hora i mitja aproximadament. Idioma: català. Entrada i visita 
comentada: 6 €. Gratuït per als menors de 7 anys 
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ITINERARIS 
Els itineraris del MUHBA pretenen construir una visió històrica articulada de la metròpoli 
de Barcelona a través del coneixement dels testimonis històrics i artístics. 
 

BARCINO/BCN 
En quina mesura la ciutat d’avui en dia és deutora de la ciutat romana i com la trama 
urbana actual ha integrat i monumentalitzat els vestigis romans? L’itinerari s’inicia a la 
plaça de la Vila de Madrid, on es conserva la traça d’una via romana secundària que 
menava cap a Barcino i la necròpoli que flanquejava el camí. Es visiten també les restes 
dels aqüeductes, les muralles que encerclaven la ciutat, les portes i les columnes del 
temple dedicat a l’emperador August. L’itinerari inclou la visita als tallers d’època romana 
que es conserven al subsòl arqueològic de la plaça del Rei. Dissabtes 31 d’octubre, 28 de 
novembre, 19 de desembre i 30 de gener a les 10.30 h Durada: tres hores 
aproximadament Idioma: català. Lloc de trobada: Via Sepulcral Romana - Plaça Vila de 
Madrid. Preu: 7,50 €; entrada gratuïta per als menors de 7 anys 
 

MORIR I SER ENTERRAT A BARCELONA AL LLARG DEL TEMPS 
Al llarg de la història, la relació que els habitants de Barcelona han tingut amb el món de 
la mort ha anat canviant. Les creences religioses, els coneixements mèdics i científics i 
l’organització de la ciutat han determinat la ubicació dels cementiris, les formes de les 
tombes i els rituals funeraris. L’itinerari mostra l’evolució dels cementiris des de l’època 
romana fins a l’època medieval a través d’un recorregut des de la via sepulcral romana de 
la plaça de la Vila de Madrid fins a l’Hospital de Sant Llàtzer, Santa Maria del Pi, on a 
l’edat mitjana hi havia una sagrera, i el Centre d’Interpretació del Call. Dissabte 16 de 
gener, a les 10.30 h. Durada: dos hores i mitja aproximadament. Idioma: català. Lloc de 
trobada: Via Sepulcral Romana - Plaça Vila de Madrid. Preu: 7,50 €; entrada gratuïta per 
als menors de 7 anys 
 
MATINALS 
Un programa de visites-col·loqui comissariades que s’orienten a la construcció de punts 
de vista significatius sobre aspectes monogràfics de la història de Barcelona i sobre el seu 
patrimoni. 
 
LES MATINALS DE LA PLAÇA DEL REI - CONJUNT MONUMENTAL VIURE I MORIR 
A BÀRCINO, a càrrec de Julia Beltrán de Heredia, MUHBA. Diumenge 15 de novembre, a 
les 11 h. Lloc: Plaça del Rei - Conjunt Monumental. Preu: 7,5 € 
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El MUHBA – Museu d’Història de Barcelona agraeix l’Ateneu Barcelonès la cessió de la sala 
Pompeu Fabra per a la celebració d’aquesta roda de premsa 

 

 


