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As de Tiberj
Moneda romana.

Tot i ésser ben coneguda l'existéncia de Ia
via romana que anava de Ia capital de Ia Cer-
danya cop a Lleida, que formava part de Ia
dila strata ceretana, que unia el Segrid amb
el Con flent (1), encara mai no havia estat
estudiat el seu traçat ni s'havien assenyolat
restes d'obres vidries rcmanes que aportessin
alguna precisió al respecte.

La Via Cerdana és coneguda sobretot a
l'Edat Mitjana gràcies als trebolls del bisbe
sant ERMENGOL a banda banda de ci Seu
d'Urgell, treballs realitzats el segle Xl 	 cone-
guts pels documents contemparanis per les
restes que subsisteixen in situ: entre aquestes
hem de citar les obres realitzades o les gorges
d'Organya, al Hoc anomenat els Tres Ponts,
nom aquest ben explicit, i al Pont de Bar, fa-
mós perquè el 3 de novembre de 'any 1035
hi va morir sant Ermengol a es cbres de cons-
trucció del pont (2). Tots aquests treballs
son considerats normalment cam a refeccions
I acondicionaments de l'antiga via romana i
han estat utilitzats fins a a darreria del se-
gle XIX i el començament del XX, época en
qué va ser construida Ia moderna carretera de
LIelda a Puigcerdà.

La hipôtesi de l'identificació grosso modo de
'antigo via romana amb el cami rd emme-

nant de Lleida a LIlvia, podem confirmar-la
ara en assenyalar I'existéncia de dues cons-
iruccions romanes al llarg seu, l'una a Ia Cer-
danyo mateix, al castat de Puigcerda, l'altra
a 'Alt Urgell, a Ia Borda del Talustre.

La primera construcció a qué ens reFerim
és el Pont de Sant Marti, emprat encara per
Ia carretera de Puigcerdà a Guils per a traves -
sar el riu Querol o, cam es deia abans, Arabó,
nom que subsisteix en el grup de cases format
al voltant del pant, Sant Marti d'Arabó (3).

Aquest pont era utilitzat encara al comença-
ment d'aquest segle pel camI de Puigcerdà a
Ia Seu d'UrgeII (4).

Aquest airós pont estd classificat oficial-
ment pcI Ministeri d'Obres Pübliques ccm a
gôtic, segons es Ilegeix en el rétol que ci se-
nyalitza. Considerat tradicionalment cam un
dels ponts romdnics de Ia Cerdanya, per Ia
nostra part creiem poder-lo classificar versem-
blantment cam a cbra rcmona, encari que
Iransfarmada per refeccions pasteriors. La da-
ta documentada de Ia seva canstrucció, de
l'any 1326 al 1328 (5), probablement és no-
més Ia de Ia seva darrero reparaciô.

Esperem poder fer un estudi més campiet
d'aquest pant en un futur immediat; de mo-
ment, peré, en danarem una breu descripció.
Consta de dcs arcs desiguals; el més gran és
el del costat aest i descansa sabre un estrep
paligcnal I Ia pila central del pant, Ia quol
esid reForçada per dos grans esperans, 'un
aigua amunt i l'altre aigua avaIl per a taIlor
el carrent del riu; el segan arc, el del costot
est, és menys alt i de menys hum que el pri-
mer. Els dos estreps i Ia pila central semblen
hover estat ariginàriament obra ramana, cons-
IruIts en opus quadratum format per grans
ccrreus perfectament escairats de pedra gra-
nIlica del païs, I alguns d'eIIs encaixinats. No
obstant aixô, aquest parament presenta se-
nyals inequivacs de reparacians posteriors. A
'arc més gran, estrep i pila estan separats

de l'arrencament de 'arc per una motllura;
aquest orc sembla presentar names algunes
petites reparacions, en canvi, no es pot dir
eI mateix de l'arc petit, puix que ha estat re-
fet tatalment, amb tata Ia part superior del
pant I el seu tauler, malt inclinat.

Aquest pcnt és, actualment, el mcnument
romd més important canegut a Io Cerdanya;

(1) Aquesta via estô representada, per exemple, a
RAYMOND CHEVALLIER, cLes vojes romanes)), Collec
flon U, Série eHistoire Ancienne>, Paris 1 972, mapa de
a p. 177 (fig. 32) y al Atlas de Catalunya geogrâfic

Ecoràmic Historic, Barcelona, 1974, p . 43; el responso_
ble de Prehistôria I Histôria Antiga per a aquesta obra
és Miquel Tarradell I Mateu.

(2) JAUME MART) SANJAUME: ((Dietari de Pui;-
cer amb so vegueria de Cerdanya i sots-veguerii de
Vail de Ribes,. Vol. I. Cerimonial, Prehistôr,a-1290,
Ripoll, 1926, pp. 148 s.

(3) Hem de donar aqui les grades als Srs. Jorclana,
de Lilvia, Capdevrla, de Puigcerdà, que van ser els
primers en cridar Ia nostra atenció sabre aquest pont.
Nosaltres el vans visitor a finals d'agost de 1974, adam-
panyats pel dit Sr. Capdevila r pel Sr. Giral, de Dorres,
cdnstatant per primera vegada Ia presència de blocs
romans a Ia base dels seus eStreps i de Ia seva pila
central.

(4) Cf. JOAQUIM BOTET Y SISO: sGeografia Gene-
ral de Catalunya, dirigicia per Francesch Carreras y
Candi. Prc y inc ja de Geronas, Barcelona (sense data),
mapa del Partit Judicial de Puigcerda entre les pp. 808
i 809.

(5) BOTET, op. cit., p . 854.



I una cbra d'aquesta envergadura Ha de cc-
rrespondre, forcosament, a uno via de gran
importància, corn ho era Ia que unia a comar-
co d'llerda amb Ia piana del Rosseiló, a tra-
yes del Pirineu. El Pont de Sant Marti, doncs,
ens fa vdlida Ia hipôtesi que Ia via romana
ha de coincidir, molt aproxirnadarnent, arnb
'antic cami de Llivia a Ia Seu d'Urgell per
Puigcerdà, cami que encora avui dia es pot
seguir perfectament i que presenta molts trcs-
sos empedrats.

La via romana procedint del Coil de Ia Per-
xa (6) devia entrar a lulia Livia (7) probable-
ment pel canto de l'actual cami d'Estavar, i en

Pont de Sant Marti, de Puigcerda.

(6) Vegeu Ia comunicacló de M. DELCOR: sLa Ro-
monisation de Ia Cerdagnea, a aquest mateix Colloqut.
Posteriorment, el mes d'octubre de 1974, en explorar
aquesta part de Ia via acompanyats dels Srs. Giral I

Rovira, hem descobert els estreps poligorials corresponents
prabablement a una passarella per Ia que Ia via taves-
sava el riu d'Eina. Aquests estreps hauran de ser nete-
ats per verificar si sOfl o na abra romana.

7) Per a Ia lectura Iula Livia, quo sembla preferible
a lulia Libico, vegeu M. DELCOR, elivia, oncienne capi-
tale de Ia Cerdogne, de l'Antiquité a l'occupation orobe
d'après les témoignages luttéraurese, a sMelangess of-
ferts a E. Griffe, Toulouse, 1972, pp. 175 ss. i sobretot,
177. Daltres possibles solucions a aquost problema han
estat assenyalades per nosaltres mateixos; vegeu JOSEP
PADRO I PARCERISA i ANNA MARIA FERRAN I RA-
tollS: eEstado actual de Ia Arqueologio en el Enclave de
Liuvia)), a XII Congreso Nacional de Arqueologia icon,
197 1, Zaragoza, 1973, pp. 868 s. Per a les troballes
arqueologiques dépoca romana fetes a Llivia, vegeu PA-
DRO i FERRAN, op. cit., p. 870.

devi.a sortir pel carrer Fontcitrana, on hi havia
l'hospital, al final del qual, en el curs dunes
obres, s'ha descobert recentment un nucli de
cases d'època romana que ha estat explorat
pel Museu de Girona en una rdpida campanya
de salvament (8) i on continuen sortint, enca-
ca ara, ceràmiques d'aquesta època i en par-
ticular bocins de <<terra sigillata>. D'aqui,
seguint l'antic cami ral que no Irigo a embran-
car amb l'actual carretera internacional, avan-
cova dret cap a Puigcerdd, travessant el
Raur amb tota seguretat pel mateix emplaça-
ment de l'actual Pont de LIlvia, de construc-
ció moderna; prcbablement pujava a Puig-
cerdà —on s'ha assenyalat una ara dedicada
a Jupiter i s'ha trcbat una moneda hispanc-
romana— (9), i baixava, sempre seguint el
cami més dret, cap a Sant Marti d'Arabó, pas-
sant el Querol pel pont que hem descrit. Des
d'aqui, i pel cami més curt, és a dir a través
del modern Barn del Golf, anava dret cap a
Bolvir, embrancant I'actual carretera pcc
abans d'arribar a aquest poble. D'aqui en-
davant podern dir que Ia via rornana —i amb
ella el cami veil de Ia Seu a Puigcerdd— no-
més se separo de Ia moderna carretera per
ccrregir nombroses corbes innecesàries, I en
els indrets més estrets del recorregut, entre
Martinet i els Banys de Sant Vicenç passant
pel Pont de Bar, on l'antic cami diverses ye-
gades va pel costat contrari del riu Segre al
que segueix Ia carretera.

La segona construcció romana, alludida al
començament, a trobem bastant més avail.
Son ben conegudes les dificultats del pas per
es gorges d'Oliana abans de Ia construcciO de
Ia carretera al final del segle passat; aques-
tes dificultats van determinar que des de Coil
de Nargó el carni ral obandonés Ia vora del
riu, per enfilar-se pet Montsec I travessar Ia
Borda del Tolustre cap a Gabarra, i des d'aquI,
baixant per Rialb, anar a trobar de nou el Se-
gre a I'alçada de Ponts Al mig del pta que és
Ia Borda del Talustre, i al costat mateix del
cami ral aflora una curiosa construcció enru-
nada. [Is pagesos en diuen I'Esglesia VeIla o
I'Esglesia Rônica, encara que no Ii coneix?n
cap advocació. Una pared d'aquesta construc-
ció és ben visible per trcbar-se a Ia vora d'un
marge i conservar encara una respectable aI-
çada; és una paret en semicercle, els extrerr.s

(hI Vegeu Ia comunicoció de M. OLIVA PRAT,
c,Trobolles orqueolàgiques a LIivio, a cquest Colloqui.

(9) MARTi, op. cit., p. 80. La moneda hispano-
romana, do bronze, va ser trobada ia ía anys pOI senyar
i. Moliner, actual alcalde de Puigcerdd, a un hort de
Ia seva propietat a aquesta vila. Es tracta dun as de
Tiberi (anys 14 a 37) encunyat a Ia Coldnia Caesar-
augusta, ds a dir, a Saragossa (Cf. ANTONIO VIVES
V ESCUDERO. eLa Moneda Hi!pánicai, Madrid, 1926,
1dm. CL, n. 21. Des d'aqui donem es grdcies aI Sr. Mo-
liner, quo ens ha volgut deixar Ia moneda per a estudiar-
Ia, i a Ic Srta. Marta Campo i al Sr. Pere Vegué, que er.i
I'hon clossificada.



del qual es transfiguren en murs parallels rec-
tes, quasi totolment enterrats, a més d'altres
parets i estructures que s'endevinen pels ter-
renys veins. La paret prirnera esmentoda està
feta de blocs perfectament escairats per les
dues cares, revestint un nucli de pedres i or-
gamassa (10). El mes de juliol passat, en des-
cobrir-la amb En Miquel CURA, férern el des-
enrunament de Ia part més visible de Ia cons-
trucció, a l'interior del semicercle; i no va
proporcionar cap element que permetés cbs-
sificor-ho corn Iloc de culte, ni tampoc hi ob-
tinguérem ceràrnica de cap mena, perà ens
va donor un pondus romà de terra cuita, i
alguns fragments de rn3rbre blanc.

A l'espera de poder continuar els treballs de
desenrunament i excavació d'aquesta cons-
trucció, podem de moment classificar-la corn
a villa o corn a pasta romona, corn un edifici
de servei ptblic al costat de Ia via que, ben
empedrada, sortia de CoIl de Nargo per I'ac-
tual carretera d'lsona i Tremp, vora Ia qual
s'edificaria temps a venir Ia petita esglesia
pre-romànica que hi ha a Ia sortida del poble.
Seguint el camI més dret, Ia via rornana tra-
vessava el riu SalIent i s'enfilava cop a Ia Bor-
do del Talustre, per dirigir-se envers Gabarra,
poble encimbellot I'aspecte del qual no pot ser
gaire diferent del que devia tenir en temps
romans o fins i tot pre-romons,

(10) Tenim intenció de continuar, en un futur imme-
diat, I'exploració d'aquest edifici, en colIaboració amb
A. M. Ferran.
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