MOSAIC DE LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS (ALTAFULLA).
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PRESENTACIÓ

Catalunya té una gran riquesa en aigües termals. La presència d’aigua calenta brollada de la terra ha estat aprofitada des de fa segles per a l’ús lúdic però, sobretot, per a la higiene, la salut i el
benestar del cos i de la ment.
La romanització és la que va permetre la generalització de la construcció i l’ús de les termes, tant
de caràcter públic com privat, amb aquestes finalitats. La gran riquesa del nostre subsòl i a tot
el territori va propiciar-ne la difusió i la incorporació de la visita a les termes als costums dels
ciutadans. Amb el pas dels segles, el termalisme, que no sempre va gaudir de l’aprovació moral i
mèdica, es va acabar revalorant i formant part de manera definitiva de la mateixa cultura del país.
Aquesta és una nadala que explica novament història i arrels de la nostra cultura, i que ens suggereix la necessitat de trobar els espais de pau, descans i benestar que tothom mereix.
En nom de la Junta de Govern us desitjo unes bones festes de Nadal i un 2018 ple d’encerts i salut.

Jaume Padrós,
president del Col·legi de Metges de Barcelona

INTRODUCCIÓ

A

partir del segle iii aC, els romans van establir, en el territori de l’actual Catalunya, colònies i ports comercials,
d’Emporiae a Dertosa o de Barcino a Ilerda, a més de
diverses vil·les que servien com a residències privades
i destacats punts de producció agrícola. El procés de
romanització va suposar, com és sabut, una radical
transformació de la història, la llengua i la cultura del
país. Aquesta forta empenta civilitzadora aportà també nous costums, entre els quals destacaven els banys
termals com a establiments de recuperació física i
d’esbarjo social: edificis públics amb prestacions que
avui en diríem higienicosanitàries.

Aquesta nadala té, doncs, la pretensió de servir de guia
per a tots aquells que estiguin interessats a conèixer
aquesta destacable part del nostre passat, i vol ajudar
a bastir un recorregut geogràfic pels vestigis que tenim
a Catalunya de com a l’antiguitat s’entenia la relació
entre l’aigua, la salut i el cos humà.

D’aquella petjada tan fructífera i esplendorosa romanen com a llegat nombroses restes arqueològiques.
Així doncs, en aquesta nadala proposem un passeig
per les restes d’antigues termes romanes escampades
per Catalunya, aturant-nos a Altafulla, Badalona, Barcelona, Cabrera de Mar, Caldes de Malavella, Caldes de
Montbui, Empúries, la Garriga, Lleida, Mataró, Sant Boi
de Llobregat i Tarragona.
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HISTÒRIA DEL TERMALISME

S

i bé l’ús de les propietats terapèutiques de l’aigua arrenca amb els grecs, la civilització que més va explotar
la cura termal fou la romana. Les termes (del llatí thermae, “bany públic”, i del grec thermós, “calent”) tenen el
seu origen a les construccions esportives gregues, que
feien servir els banys públics com a part de l’exercici físic. Les termes romanes (balnea) van mantenir el criteri
aconsellat pels metges grecs d’alternar banys calents i
freds, però prioritzant davant de l’ús esportiu la idea del
bany per higiene i medicina. Així, van ser els romans qui
van fer de les termes una institució crucial de la seva
societat i un dels trets més estesos i característics de
la seva civilització, i per això es poden trobar innombrables restes termals arreu de l’antic Imperi Romà, de Tunis a Bath.
X

MAPA DE LES PROVÍNCIES ROMANES AL
VOLTANT DE LA MEDITERRÀNIA.

La cultura del bany va ser gairebé abandonada després
de l’esfondrament de la civilització romana. A partir del
segle x, el món baixmedieval recupera aquesta cultura
en entrar en contacte amb el món islàmic i també per
un creixent interès per tot el que té a veure amb la salut i
la cura del cos, que donà lloc a un nou sistema mèdic: el
galenisme i la medicina universitària. Els banys públics i
privats tornen a expandir-se en formar part d’una doctrina mèdica que prioritzava la prevenció mitjançant unes
regles de vida raonables. La revaloració del bany no sols
es va manifestar en aquelles institucions termals, sinó
en la construcció urbana de banys privats, sota la influència dels costums islàmics.
Des de finals del segle xv, però, l’associació entre cases
de banys i prostíbuls va facilitar la condemna moral
de la visita als banys per part de predicadors i moralistes, i els metges s’afegiren a aquesta ofensiva arran
del creixement de les malalties venèries. Les monarquies cristianes també contribuïren al seu desprestigi
pel simbolisme que els banys tenien amb les minories
religioses. La triple ofensiva moral, mèdica i política,
doncs, acabà amb la cultura del bany i aquelles pràctiques foren substituïdes, des del Renaixement, amb
els perfums, les pólvores i les perruques. No fou fins
mitjan segle xviii que les aigües termals tornen a ser
considerades des d’un punt de vista mèdic i terapèutic, fins a arribar a l’època de màxima esplendor dels
balnearis i les cures termals, que es va produir a partir
del segle xix.
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TERMES ROMANES DE SUFETULA, TUNÍSIA.
TERMES ROMANES DE BATH, ANGLATERRA.
TERMES ROMANES D’EVORA, PORTUGAL.
TERMES ROMANES DE BANSKO, MACEDÒNIA.
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BANYS I TERMES ROMANES
COM EREN I COM FUNCIONAVEN

E

n un principi, les termes romanes van ser construïdes i
gestionades per ciutadans rics. Tot i que els petits banys
d’iniciativa privada també sovintejaven, en l’època imperiall la implantació i la gestió de les termes públiques van
a
tendir a fer-se a càrrec de les institucions polítiques. Els
emperadors les construïen com un mitjà més per atraure’s el favor popular i a les ciutats provincials es devien a
la iniciativa del govern municipal o provincial o bé d’algun
dels ciutadans més notables. Neró, Trajà i Caracal·la van
edificar termes magnífiques a Roma, amb amplíssimes
sales de bany, i Dioclecià va ordenar la construcció de les
més grans, que podien acollir fins a tres mil persones en
un dia.
Les termes més grans, com les esmentades, ultrapassaven la simple funció de banys, atès que, a més de multiplicar les banyeres i duplicar les palestres i les sales menors, incloïen porxos i jardins per passejar, biblioteques,
fonts monumentals, restaurants, auditoris per a concerts
o espectacles. L’atracció exercida per les termes feia que
els carrers del voltant fossin plens de botigues (tabernae)
que oferien les seves mercaderies als clients dels banys.
A aquestes grans termes d’època imperial, tots els ciutadans podien gaudir d’un luxe altrament inaccessible a
la majoria, ja que es tractava d’edificis sumptuosos i de
grans proporcions, esplèndidament decorats amb mosaics, pintures i escultures i recoberts de marbre.

Els banys obrien a mig matí i s’omplien a mitja tarda, després
de les obligacions diàries, de gent de tota condició social. Algunes termes disposaven de dues parts: una per a homes i
una altra per a dones. D’altres admetien el bany mixt, tot i la
mala reputació que això donava als establiments.
Els usuaris accedien a un vestidor (apodyterium) on es
despullaven i desaven la roba en unes fornícules o nínxols
oberts a la paret i vigilats per esclaus. S’acostumava a anar
nu i amb sandàlies per no cremar-se els peus. A l’aire lliure, a la palestra ((palaestra), untats amb oli, els més joves

QT

SECCIÓ
BANY ROMÀ.

feien escalfaments, jugaven a pilota o feien altres exercicis. També es podia prendre el sol en una terrassa (solarium). Les sales de bany estaven arrenglerades segons
la temperatura, ascendent, per acostumar a poc a poc el
cos: una sala de remull amb aigua tèbia (tepidarium), una
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banyera calenta amb graons (caldarium) i uns banys freds
(frigidarium). Les grans termes disposaven també de saunes seques (laconicum) o humides (sudatorium) i també
una gran piscina sense cobrir (natatio). Les instal·lacions
disposaven de dependències auxiliars, com ara la sala de
massatges, depilació o perfums. Les latrines públiques
(forica) estaven formades per bancs col·lectius sota els
quals corria una canal que evacuava les deposicions.
La temperatura adequada de l’aigua i de totes aquestes
sales s’aconseguia per mitjà d’un enginyós sistema de
calefacció. Un forn ((praefurnium) escalfava l’aigua, que
es transportava fins al caldarium i el tepidarium a través
d’unes canonades de plom. Alhora, el mateix forn anava

escalfant el paviment mitjançant l’aire que passava a través d’una cambra subterrània d’uns seixanta centímetres
d’alçada anomenada hipocaust (hypocaustum), elevada
per mitjà d’uns petits pilars (pilae), generalment de maons, distribuïts de manera regular.
Des del punt de vista arquitectònic, les sales de bany de les
termes solien estar cobertes per voltes de formigó, el material més resistent a les humitats, i les seves plantes tendien a les formes arrodonides per mitjà d’absis, que conservaven millor la calor. D’altra banda, els murs totalment
tancats i la foscor interior de les primeres termes van anar
sent substituïts per parets amb grans finestrals; si tenien
vidres dobles es beneficiaven, a més, de l’efecte hivernacle.
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ELS BANYS TERMALS ROMANS
A CATALUNYA

Q

uan parlem de restes termals a Catalunya, convé diferenciar tres tipus d’espais. D’un costat, les termes públiques,
b
liques, que foren executades o gestionades pel govern
municipal de les ciutats provincials de l’Imperi Romà. És
el cas de Barcino, Baetulo, el port de Tarraco, Emporiae o
Ilerda. D’altra banda, també existien les termes privades
que formaven part d’algunes cases particulars, com ara
les de les vil·les romanes dels Munts a Altafulla o la Torre Llauder a Mataró i la de Sant Boi de Llobregat. Finalment, trobem les fonts d’aigües termals naturals, amb
propietats terapèutiques, a les quals els romans van
treure partit per construir termes, com és el cas de les
de Caldes de Montbui i Caldes de Malavella.
X

No podem parlar de les restes termals a Catalunya sense assenyalar la importància dels inicis de la professionalització de l’arqueologia catalana des del 1988 i la
creació de serveis municipals d’arqueologia durant la
dècada dels 1990 com a factors desencadenants de la
descoberta de jaciments arqueològics o d’actuacions
preventives per a la salvaguarda del patrimoni cultural
de Catalunya.

FAÇANA DE LES TERMES ROMANES
DE SANT BOI DE LLOBREGAT.
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Ruscino (Rosselló)
Lliberis (Elna)
Iulia Lívica (Llívia)
Rhodae (Roses)
Emporiae (Empúries)

Aeso (Isona)
Bergium (Berga)

Gerunda (Girona)
Iesso
(Guissona)

Aquae Voconis
(Caldes de Malavella)

Ausa (Vic)

Blanda (Blanes)
Aquae Calidae (Caldes de Montbui)

Egara
(Terrassa)

Iluro (Mataró)

Ilerda (Lleida)
Ad Fines
(Martorell)

Baetulo (Badalona)
Barcino (Barcelona)

Tarraco (Tarragona)

Dertosa (Tortosa)
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VIES ROMANES A CATALUNYA.

ALTAFULLA

L

a vil·la romana dels Munts, una de les millors conservades arreu de Catalunya, es va edificar probablement
durant el segle i dC a Altafulla, sobre un petit turó prop
del
d
el mar i vora la desembocadura del riu Gaià, i a peu de
la Via Augusta. Dedicada principalment a la producció
agrària, va ser reformada al segle ii per Caius Valerius
Avitus, alt càrrec de l’administració a Tarraco, i per la
seva esposa Faustina. Aquesta reforma inclogué una
ampliació de les termes, a les quals s’afegiren més piscines i estàtues, a més de la construcció d’una cisterna
i la renovació de les pintures i paviments de la casa. Es
creu que la vil·la va estar ocupada fins al segle vi o vii.

X

La riquesa de les estàtues, paviments, pintures murals,
emblemes de mosaic i columnes de marbre que s’hi han
trobat no deixen cap dubte de la importància del seu
propietari. Alguns d’aquests materials es troben al Museu Arqueològic a Tarragona. Les parts inferiors de les
termes s’han conservat millor, i s’hi poden observar els
vestuaris, les piscines d’aigua freda i aigua calenta, la
zona d’aigües tèbies, una sauna, les latrines i els forns
que permetien escalfar les dependències i l’aigua.
X

DETALL DELS MOSAICS RESTAURATS EL 2016 DE LA DOMUS
DE LA MATEIXA VIL·LA. FOTOGRAFIA RUDI RANESI.

VISTA AÈRIA DE LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS.
FOTOGRAFIA DE F. TARRATS.

Vil·la romana dels Munts
Passeig del Fortí, s/n. Altafulla, Tarragona
Tel. 977 652 806. http://www.mnat.cat
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BADALONA

L

a ciutat romana de Baetulo, que es troba en el subsòl
del casc antic de Badalona, va ser fundada a prop del
mar i de fèrtils terres al segle i aC i va perdurar fins al segle
g
le vi dC. Les seves restes constitueixen actualment un
dels conjunts arqueològics més interessants del país;
una part del jaciment arqueològic, al carrer de Sant Miquel, ha estat museïtzat i es poden visitar les termes,
que conserven la totalitat de les estances que formaven
el conjunt. La visita d’altres edificis d’habitatges i de la
trama urbana permeten fer-se una idea clara de la ubicació dels banys, a la part inferior de Baetulo.
Els banys de Badalona, de finals del segle i aC, tenien
ús públic. A prop s’hi troba el conducte d’aigües, en volta de canó, per proveir d’aigua la ciutat i també les termes. Se’n pot recórrer un tram de 40 metres i és únic a
Catalunya. L’acurada restauració, amb una il·luminació
escenogràfica i una reproducció sonora de l’ambient de
l’època, transporten el visitant a l’atmosfera de la Baetulo romana.

Termes romanes de Badalona
T VISTA GENERAL DELS BANYS DE BAETULO.
T CONDUCTE D’AIGÜES.

Museu de Badalona. Plaça de l’Assemblea de Catalunya, 1.
Badalona, Barcelona Tel. 933 841 750. www.museudebadalona.cat
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BARCELONA

L

a petita colònia de Barcino, fundada per l’emperador
August l’any 10 aC, estava situada molt a prop del mar,
que quedava a només 150 metres de la muralla. Des de
la seva fundació, la colònia tenia dos espais de banys
públics. Un es troba a sota de l’actual plaça de Sant Miquel, i podrien ser els banys que el senador barceloní
Luci Minici Natal, vencedor als Jocs Olímpics del 129
dC, va donar a la ciutat l’any 125, segons consta a una
de les dues inscripcions conservades al Museu d’Arqueologia de Catalunya. Es conserven, també en aquest
museu, fragments dels mosaics d’aquest banys.

L’altra terma pública estava fora de la colònia, a banda
i banda de la porta d’entrada a la ciutat pel costat de
mar. Les termes portuàries es van construir entre mitjans del segle i i principis del segle ii. Es dividien en dos
espais, amb una separació dels usos per sexes, com era
freqüent trobar en aquell període. Les restes són avui
visibles a l’interior de l’edifici conegut com Pati Llimona;
s’hi pot visitar un llenç de 17 metres de muralla romana
i una part dels banys (una piscina de capçalera semicircular amb esglaons i uns graons pavimentats que porten a una piscina de dimensions menors).

SW

DUES REPRESENTACIONS DE PLÀNOLS ARQUEOLÒGICS DE LA
BARCINO ROMANA PROPOSATS PELS ARQUEÒLEGS DELS MUHBA.

Porta de Mar i Termes Portuàries de Barcelona
Centre Cívic Pati Llimona. Carrer de Regomir, 7-9. Barcelona
Tel. 932 562 100. www.muhba.cat
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BARCELONA

W

IMATGE DE FRAGMENTS DEL MOSAIC DE LES TERMES DE SANT MIQUEL,
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE CATALUNYA (MAC).

W

IMATGE DE LA INSCRIPCIÓ QUE ESMENTA LA DONACIÓ DE LES TERMES
A BARCINO. MUSEU ARQUEOLÒGIC DE CATALUNYA (MAC). FOTO:
SEBASTIÀ GIRALT.

LES TERMES DE LA PORTA DE MAR AL CARRER DE REGOMIR.

T

VISTA DE LA PISCINA DE CAPÇALERA SEMICIRCULAR –POTSER EL

FRIGIDARIUM– AMB TRES ESGLAONS, REVESTIDA D’OPUS SIGNINUM.

R VISTA INTERIOR D’UN DELS ARCS DE LA PORTA QUE DONAVA AL MAR,
LA PORTA DECUMANA ORIENTAL, PER ON ACCEDIEN A LA COLÒNIA LES
MERCADERIES QUE ARRIBAVEN DE TOTA LA MEDITERRÀNIA; SITUADA A
L’ACTUAL CARRER DE REGOMIR. FOTOGRAFIA FRANCESC SÁNCHEZ.
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CABRERA DE MAR

L’

activitat arqueològica a Cabrera de Mar ha mostrat les
importants restes ibèriques del Castell de Burriac i una
ciutat romana d’època republicana, anomenada Ilturo,
amb una activitat comercial basada en el conreu de la
vinya. Aquestes restes inclouen les termes més antigues de la península Ibèrica, de 150-75 aC.
La peculiaritat constructiva de les austeres termes
d’Ilturo rau en una tècnica i uns materials singulars:
unes peces afusades d’argila (tubbi fittili) que s’han
trobat en gran quantitat a les restes arqueològiques
i que, inserides unes i altres en claus de volta, han
suggerit els arqueòlegs sobre la tècnica de construcció d’una volta que permetia unes cobertes lleugeres,
resistents i aïllants.
Els banys d’Ilturo no eren un element arquitectònic aïllat, sinó que estaven integrats en la trama urbana de
la ciutat romana. La seva situació al costat de la riera
i de la muntanya del Montcabrer garantia el subministrament dels dos elements bàsics que necessitaven per
funcionar les termes: aigua i llenya.

Termes romanes de Cabrera de Mar
Jaciment arqueològic de Ca l’Arnau. Carrer de la Riera.
Cabrera de Mar, Barcelona Tel. 937 590 091. www.gaudeixcabrera.cat

WW

VISIÓ GENERAL DE LES TERMES I DETALL CONSTRUCTIU
(FONT: WWW.CABRERADEMARPATRIMONI.CAT).
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CALDES DE MALAVELLA

N

o hi ha certesa sobre el topònim llatí amb el que s’anomenava la població i les termes de Caldes de Malavellla,
la, tot i que alguns experts opten per Aquis Voconis o
Aquae Voconiae, ciutat romana enmig de la ruta de la
Via Augusta situada entre Gerunda i Blanda (Girona i
Blanes). L’estació termal de Caldes de Malavella, a diferència d’altres fundacions romanes que es van crear per
un interès militar o estratègic, es va constituir com a lloc
salutífer en el procés de romanització iniciat el segle i
dC. La gent va anar a les termes fins al segle v dC, i el fet
que es trobés prop del traçat de la Via Augusta ajudava
que molts viatgers hi fessin parada per descansar i avituallar-se.
Els banys de Caldes de Malavella són una mostra excel·lent de les termes destinades a la salut, atès que
aprofitaven les aigües calentes termals de la Font dels
Bullidors. Hi trobem murs d’alçades molt importants i tot
el mecanisme de funcionament gairebé intacte. Prenent
les aigües termals de la vila, que brollen a 60 ºC, els romans van construir un edifici amb una piscina central
i una sèrie de cambres al voltant per rebre els tractaments. Es conserva una gran piscina central amb graons, que estava envoltada d’un passadís i de diverses
dependències a dos nivells.

Termes romanes de Caldes de Malavella
T

PISCINA CENTRAL I CAMBRES AUXILIARS PER A MASSATGES
AMB OLI A LES TERMES ROMANES DE CALDES DE MALAVELLA.
FOTOGRAFIA F. AVELLANEDA.

Carrer de les Termes Romanes. Caldes de Malavella, Girona
Tel. 972 480 103. www.caldesdemalavella.cat/les-termes-romanes
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CALDES DE MONTBUI

S

i bé no es coneix la denominació del municipi romà on
eren les termes de Caldes de Montbui, tal vegada s’escau
la d’Aquae Calidae, ciutat esmentada per Plini el Vell i per
Ptolomeu, atesa la temperatura de l’aigua a la font termal.
Aquesta qualitat, producte de les fractures i plegaments
propis de la geologia de la zona, i el fet de ser les termes
més ben conservades de la península Ibèrica fan de Caldes
de Montbui un espai de gran singularitat i atractiu turístic.

El conjunt arquitectònic sorgit de l’aflorament d’aigües
minerals i termals de Caldes es va transformar en una
gran construcció al llarg del segle i aC, i va tenir un ús
públic en els primers segles de l’era cristiana. L’immens
espai termal abastava els espais que després han ocupat l’antic hospital de Santa Susanna del segle xiv, bona
part dels balnearis Rius i Broquetas i la plaça de la Font
del Lleó. Aquesta font és un dels símbols d’aquell patrimoni: l’aigua raja de manera constant a 74 ºC i no es
perd, ja que, de manera enginyosa, es canalitza per ser
immediatament emprada al Safareig de la Portalera.
La piscina termal és un altre símbol: rectangular, envoltada per una galeria amb volta de mig punt, en una pedra
d’un color vermellós que es transforma segons la incidència de la llum solar. Altres dues piscines, en forma d’exedres semicirculars frontals, permetien el bany individual.

W SENYAL DE TEMPERATURA DE L’AIGUA DE LA FONT DEL LLEÓ.
R PISCINA RECTANGULAR DE LES TERMES ROMANES DE CALDES DE MONTBUI.

Termes romanes de Caldes de Montbui
Plaça Font del Lleó, 6. Caldes de Montbui, Barcelona
Tel. 938 654 140. www.visiteucaldes.cat

AIGUA I SALUT
TERMES ROMANES A CATALUNYA

EMPÚRIES

L

a colònia grega (Emporion) i després romana (Emporiae) d’Empúries, ubicada al golf de Roses, és un dels
espais que formen part de les seus del Museu d’Arqueologia
o
logia de Catalunya, atès el caràcter i el valor del jaciment històric.

Les termes d’Empúries van ser mixtes fins a l’any 130 dC,
quan l’emperador Adrià (segle ii dC) va establir la separació per sexes. L’aigua per als banys s’extreia d’un gran
pou de més de 27 metres de fondària, i també hi havia
una palestra oberta a l’aire lliure per practicar exercicis
gimnàstics. A l’excavació s’hi han trobat objectes personals (joieria, agulles de cabell, jocs de daus, monedes i
llànties de ceràmica) que fan palesa la vida quotidiana
d’aquell espai. Les termes van funcionar fins a finals del
segle iii.

X R EL FORN I LA PLANTA DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES DE LES
TERMES D’EMPÚRIES.

Jaciment arqueològic d’Empúries
Carrer Puig i Cadafalch, s/n. Empúries, L’Escala, Girona
Tel. 972 770 208. www.mac.cat/seus/empuries
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LA GARRIGA

D

es del temps dels romans fins a l’explotació termal per
l’estiueig barceloní del segle xix, el clima sec i suau de la
Garriga,
G
arriga, la seva localització geogràfica entre cingles i la
seva geologia van ser les claus per fer d’aquest espai un
lloc singular per al lleure termal.
A la Garriga trobem la Vila Romana de Can Terrers, un
assentament rural romà amb termes datat al segle i aC
i situat a l’entrada de la població per la carretera de les
Franqueses. Les excavacions han mostrat que la casa
formava part d’un important nucli d’explotació agrària
dedicat a la producció i comerç de vi i oli que va ser actiu
al llarg de més de set segles. Dels antics edificis només
X

en resta el de les termes: es tracta d’uns banys privats,
que estan ben conservats i es poden visitar, i als quals
tenien accés només els seus propietaris benestants. La
museïtzació de l’espai recorre les diferents estances i
visita el forn i el complex sistema de calefacció subterrània, fet que permet entendre el procediment del funcionament termal habitual.

X

SENYALITZACIÓ DE LA VISITA ARQUEOLÒGICA A L’ESPAI MUSEÏTZAT.

FOTOGRAFIES DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA.

LA VIL·LA ROMANA DE CAN TERRERS.
FOTOGRAFIES DE L’AJUNTAMENT DE LA GARRIGA.

Vil·la romana de Can Terrers
Carretera N-152z, s/n. La Garriga, Barcelona
Tel. 931 137 031. www.visitalagarriga.cat
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LLEIDA

L

es termes públiques de la Lleida romana, Ilerda, construïdes amb tota probabilitat en l’últim terç del segle i
dC,
d
C, ocupaven un edifici de planta quadrada situat en
un important encreuament de carrers de la ciutat, que
correspon a un espai situat entre els actuals carrers de
Cardenal Remolins i Democràcia. Amb una superfície
de 1.800 metres quadrats i planta ortogonal, les termes
constaven d’una palestra i un cos de bany configurat
per tres àmbits rectangulars: frigidarium, tepidarium i
caldarium. Les termes van ser utilitzades també durant
el període andalusí, atès que es té constància del seu
ús fins al segle xii.
Actualment les termes no són visitables, però la Paeria
ha planejat una futura museïtzació de l’espai. El 2017
s’ha inaugurat un mural, en tres parts, que situa els
banys en el context romà d’Ilerda i proporciona informació sobre l’edifici i la seva distribució, així com sobre la
funció i els materials de decoració dels banys.

T
T

Termes romanes de Lleida (mural explicatiu)

IMATGE DE L’ASPECTE ACTUAL DEL JACIMENT.
INAUGURACIÓ DEL MURAL QUE RECREA LES TERMES DEL CARRER
DE REMOLINS, EL MARÇ DEL 2017. FOTOGRAFIA DE L’AJUNTAMENT
DE LLEIDA.

Carrer del Cardenal Remolins. Lleida
Tel. 973 700 319. www.turismedelleida.cat
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MATARÓ

A

les afores de la Mataró romana, Iluro, fundada l’any 70 aC,
es van descobrir les restes d’una vil·la, situada a les terres
de conreu de la casa pairal de Torre Llauder.
La trobada de ceràmiques del segle i aC indiquen que l’edificació es va fundar en aquell moment, però fou als inicis
del segle iii dC quan la vil·la romana de Torre Llauder va
assolir el seu moment de màxima plenitud. La rica decoració a base de mosaics i els marbres i estucs pertanyen
a aquesta època. Les tres estances de la vil·la destinades
als banys es trobaven comunicades linealment i reproduïen, a una escala reduïda, uns banys públics. La piscina
més gran del conjunt s’ha documentat com a piscina d’aigua freda, o frigidarium. Amb una superfície de 33 m2, estava impermeabilitzada i tenia una sortida a la banda est
que permetia l’evacuació d’aigües a un clavegueram que
desembocava al proper Torrent de la Gatassa.
A partir del segle iv, la vil·la senyorívola experimenta un
procés de decadència i les seves estances residencials
passen a ser d’us agrícola i d’emmagatzematge; l’assentament fou probablement abandonat al segle vi.

W IMATGES AÈRIES DE LA PLANTA I RESTES DE LA VIL·LA, AMB ELS MOSAICS DE
LES ESTANCES I LA CLARA DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DOMÈSTICS I DE LES

Vil·la romana de Torre Llauder

TERMES, BANYS I LATRINES.

Avinguda del President Companys, 103. Mataró, Barcelona
Tel. 937 582 401. www.culturamataro.cat
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SANT BOI DE LLOBREGAT

L

es termes romanes conservades a Sant Boi pertanyen
als banys privats d’una vil·la romana de finals del segle
ii aC i són les més ben conservades de Catalunya, atès
que al segle xvii s’hi va construir una casa al damunt, la
qual cosa n’evità el deteriorament o desaparició.
Es van construir al Baix Imperi, un dels períodes de més
esplendor econòmica de la zona gràcies a la producció
de vi, i van funcionar fins al segle v dC. Convé recordar
que, en època romana, la línia de costa era prou diferent
a l’actual, i la desembocadura del Llobregat era més a

W

Les termes estaven formades per dos cossos d’edificis
paral·lels. L’un contenia el vestidor i la sala i la piscina
fredes, i l’altre albergava la sala tèbia, la sala de bany
de vapor i la sala de bany calent. Amb el descobriment
dels banys també es va localitzar un centre de producció d’àmfores a sota del frigidarium, datat del 30-20 aC
i destinat a abastir el comerç i el transport del vi de la
Laietània.

VISTA GENERAL DE LES TERMES DE SANT BOI DE LLOBREGAT, AMB
EL CALDARIUM A L’ESQUERRA I EL FRIGIDARIUM.

T

l’interior, el que feia del turó de Sant Boi un emplaçament estratègic.

HYPOCAUSTUM. MOSAIC DE L’APODYTHERIUM.

Termes romanes de Sant Boi de Llobregat
Avinguda de Maria Girona. Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Tel. 936 351 250. www.museusantboi.cat
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TARRAGONA

L

a ciutat romana de Tarraco, capital de la província Tarraconensis, tenia una ubicació estratègica, a prop del
mar i de terres fèrtils, amb un bon aprovisionament d’aigües:
g
ües: de subsòl, de brolladors naturals i d’aqüeductes.
Termes i banys, públics i privats, tenien una presència
notable a la ciutat. Així, podem trobar unes termes públiques del segle i dC localitzades al carrer d’Apodaca,
les termes imperials al carrer Sant Miquel del barri del
Port, construïdes a les primeries del segle iii dC, i unes
altres del segle v al carrer de la Nau.

X

L’edifici termal de l’àrea portuària, que ocupava prop de
3.000 m2, es va aixecar sobre les restes de dos edificis
anteriors, segons sembla un horreum (dipòsit de blat)
i un ampli magatzem, que formarien part del conjunt
d’infraestructures portuàries des del segle i dC. Aquest
fet posa de manifest que les troballes de Tarraco no es
restringeixen als grans espais imperials de representació com el teatre, el circ, el fòrum i l’amfiteatre, i reafirmaria la ciutat com a capital de l’Imperi. Actualment,
aquestes termes no són visitables.

LES TERMES DE SANT MIQUEL PORTEN DUES DÈCADES SOTA
UNA CAPA DE GRAVA. FOTO OLÍVIA MOLET, DIARI MÉS.

R

LES TERMES IMPERIALS DEL BARRI DE PORT, DECLARADES
MONUMENT HISTÒRIC, A L’ESPERA D’UNA MUSEÏTZACIÓ
DEFINITIVA. FOTO ADRIÀ RECASENS.

Termes romanes del barri del Port de Tarragona
(no visitables)
Carrer de sant Miquel, 33. Tarragona
www.mnat.cat
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RECOMANACIONS
DE LECTURES I VISITES
Bibliografia, glossari i enllaços web de les termes romanes :

R Termes de Sant Boi (en català, castellà i anglès): de-

www.xtec.es/~sgiralt/labyrinthus/roma/urbs/thermae.htm
Col·lecció d’imatges sobre les termes romanes
(edificis, escultura...) (Sebastià Giralt).

tallada visita virtual a les termes de la vil·la romana
de Sant Boi de Llobregat, que inclou una introducció
als edificis termals romans.
www.museusantboi.cat/termas/termas_romanas_
santboi.html

R Roman Bath (en anglès): completa i divertida secció

R The Roman Baths. Bath (en anglès): pàgina oficial del

de la sèrie televisiva Secrets of Lost Empires (Nova,
2000) sobre els banys romans, que inclou una visita
virtual a les termes de Caracal·la i la construcció pas
a pas a Turquia d’unes termes a l’estil romà amb els
mateixos mitjans que a l’antiguitat.
www.pbs.org/wgbh/nova/lostempires/roman/

Roman Baths Museum, que proporciona informació i
una visita virtual a les termes i a la ciutat romana de
Bath, a Anglaterra. Inclou pàgines educatives, un joc i
un webquest sobre termes romanes.
www.romanbaths.co.uk/

R Sebastià Giralt:

R Roman Fortress at Exeter (en anglès): web que en el
R Visita virtual a les termes de la vil·la de la Torre Llau-

der (en català, castellà, anglès, francès i alemany):
secció del web La presència del món romà a l’entorn
de la riera d’Argentona, del Grup d’Història del Casal
de Mataró, amb una bona explicació i una excel·lent
reconstrucció infogràfica.
www.youtube.com/watch?v=_PUr2H6Edao
R Termes d’Ilerda (en català): el web de la Paeria fa una visi-

ta virtual per les termes públiques de la Lleida romana.
www.paeria.es/arqueologia/rv/termes.htm

seu recorregut per la història d’Exeter, a Anglaterra,
permet passejar-se per la reconstrucció virtual del
caldarium i l’hipocaust de les termes de la fortalesa
romana d’Exeter.
www.rammtimetrail.org.uk/Roman%20Fortress/
R “Las Aquae (ciudades de aguas) y la práctica balnear

en la Península Ibérica en época romana”, article de F.
Díez de Velasco per a la revista Contrastes.
http://fradive.webs.ull.es/artic/aquaecontrastesdef.pdf
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