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ELS ROMANS I HISPÀNIA

CONQUESTA

Quan es parla de la presència romana en la Península Ibèrica, s’hi
tendeix a valorar-la positivament. Això és degut, entre altres raons, que
la incorporació de les diferents comunitats peninsulars a l’Imperi Romà
va suposar, a més d’un avanç en el seu desenvolupament cultural, la deﬁnitiva uniﬁcació econòmica, administrativa i política de tot el territori
peninsular. Símbol d’aquesta uniﬁcació va ser l’ús, cada vegada més
generalitzat, del nom d’Hispània que, a partir d’aqueixa època, va substituir al d’Ibèria, usat anteriorment pels grecs per a designar el territori
peninsular, i que acabarà enllaçant amb el terme actual d’Espanya.
- 19

No obstant, hauríem de plantejar-nos també si, amb independència
dels aspectes positius de la romanització peninsular, va haver-hi d’altres
que no ho van ser tant. Per a això tractarem de contestar les següents
qüestions a partir dels documents que t’oferim:

ROMANITZACIÓ

17. Per què arriben els romans a la Península Ibèrica?
18. Quina va ser la seua aportació a la història peninsular?
19.

Van acceptar les comunitats indígenes la presència romana
o es van resistir a ella? Van aconseguir plenament imposar el
seu model de civilització?

20. A què respon, en aqueixa època, el nom d’Hispània?
250

RESISTÈNCIA A L’ARRIBADA DELS ROMANS
CRISI

Document

17
L’arribada dels romans

409
Cronologia de la Hispània romana.

El primer interès que va mostrar Roma per la Península Ibèrica
no seria fruit de la seua atracció pel propi país, ni tan sols pels seus
recursos naturals o pels seus habitants. Els romans es van bolcar
sobre Hispània a causa de la presència en ella dels cartaginesos, i
en particular de la família dels Bàrcides. Hispània no va ser ni més
ni menys que un destí militar, un capítol fonamental de la guerra
contra Anníbal. Per aquest motiu i per l’enorme distància existent
entre la seu del govern de Roma i el lloc en què havien de ser preses
les decisions, la primera etapa del procés, que havia de donar lloc
a la Hispània romana, va ser obra dels encarregats de comandar
l’exèrcit de Roma, i especialment de tres membres de la família dels
Cornelios Escipions.
J. S. RICHARDSON, Hispania y los romanos.
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Figura 33

DOMINI ROMÀ
Fins el 197 a.C.
Fins el 154 a.C.
Fins el 29 a.C.
Etapes de la conquista romana d’Ibèria.

Document

18
Numància
Però després, Emilià Escipió va rodejar amb un
fossat i una estacada la ciutat i la va assetjar durant
un temps. Malgrat aquesta situació, els numantins
van mantenir la seua resistència. Falts d’aliments,
sense gra, es van alimentar de carn humana i,
confessant que aspiraven encara a la llibertat, van
preferir llevar-se la vida ells mateixos.

Numantia va ser la major glòria d’Hispània.
Aquesta ciutat, sense muralles ni fortiﬁcacions,
situada en els voltants d’un riu, amb una guarnició
d’uns quatre mil celtibers, va sostenir ella sola un
atac contra quaranta mil homes durant onze anys
i ﬁns i tot va aconseguir rebutjar els romans en
diverses ocasions.

Reelaborat a partir de: FLORO i APIANO.

Document

19
Viriat

El lusità Viriat, de pastor es va fer bandoler i
després general. Dotat d’enormes qualitats físiques,
era ràpid en la persecució i en la fugida i molt fort
en la lluita a peu ferm. A més, sobreeixia molt per
les qualitats del seu esperit.
Va ser temut per bel·licós i coneixedor de l’art
bèl·lic. Les proves de la seua perícia són evidents,

ja que, durant els onze anys en què va exercir el
poder entre els lusitans, no sols les seues forces van
romandre lliures de querelles internes, sinó que a més
van ser quasi invencibles; i, en canvi, a la seua mort,
l’aliança dels lusitans es va trencar en quedar privats
de la seua direcció.
Reelaborat a partir de: DION CASIO i DIODOR.
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Document

Figura 34

20
La immigració romana

Al mateix temps, immigrants procedents de Roma i Itàlia
anaven assentant-s’hi en els territoris conquistats de la Península
Ibèrica, la qual cosa va facilitar que la cultura romana es difonguera
des de les principals ciutats, com l’actual Sevilla (Itàlica), Mèrida (Emèrita) o Tarragona (Tarraco). De fet, quan l’emperador
Caracalla, l’any 212 de la nostra era, decideix convertir tots els
habitants lliures en ciutadans romans, molts d’ells ja “sentien”
que formaven part d’una mateixa cultura romana.

Document

21

Les construccions romanes
Arc de Barà. Tarragona.

Figura 35

Els romans van construir gran quantitat de calçades per a poder
desplaçar-se d’un lloc a un altre, tant les seues legions militars
com els comerciants i viatgers. Atès que ja coneixien l’ús de
l’arc, van construir ponts per a creuar rius. El traçat d’algunes
d’aquestes vies encara s’utilitza en l’actualitat en autopistes i vies
de ferrocarrils; el cas de la Via de la Plata que va des d’Astorga
(Astúrica Augusta) ﬁns a Mèrida (Emèrita Augusta) passant per
Salamanca, o la Via Augusta que anava des del Mediterrani ﬁns
al Nord seguint l’eix de l’Ebre i passava per Saragossa (Caesar
Augusta).

Figura 36

Temple de Vic. Girona.

Les províncies i les vies romanes d’Hispània.

160

Projecte Gea-Clio

Figura 37

Pont d’Alcántara. Càceres.
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Aqüeducte de Segòvia.

Figura 39

Amﬁteatre d’Itàlica. Sevilla.

Figura 40
Figura 41

Teatre de Sagunt.
(abans de la reconstrucció).

Figura 42

Arc de Cabanes. Castelló.
La Via Augusta a la Comunitat Valenciana.
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L’Imperi Romà.

Document

22

La integració d’Hispània en l’Imperi Romà
La integració de la Península Ibèrica dins del sistema imperial
va signiﬁcar un canvi profund en el conjunt de la seua estructura
econòmica. Finalitzades les guerres de conquista, les grans masses
de presoners convertits en esclaus, que anteriorment s’emportaven
a la metròpoli, van deixar de ser objecte d’interès.
Ara, a Hispània, les poblacions indígenes en la seua majoria
passen a assentar-se i a col·laborar amb els romans, admeten els
seus sistemes d’explotació i treballen com explotats, encara que el
territori peninsular és ampli i les seues circumstàncies variades.
D’un altre costat, n’hi ha sectors dominants locals que participen d’una parcel·la de poder, cooperen en l’explotació, accedeixen al gaudi dels seus beneﬁcis i col·laboren en el manteniment
de la dominació romana. La producció, principalment agrícola,
s’introdueix així en els circuits comercials, a vegades a llarga
distància, en relacions desiguals, però capaces de proporcionar
suﬁcients beneﬁcis als poderosos hispans per a mantenir el seu
suport al poder imperial romà”.
D. PLÁCIDO SUÁREZ, El Alto Imperio.
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23

Marc Ulpi Trajà (53 a 117 dC)
Trajà és el primer emperador romà d’origen hispà, perquè
havia nascut a Itàlica, molt a prop de l’actual Sevilla. Des de jove
ja va participar en accions bèl·liques, ja que va prendre part en
les campanyes militars de Hipània, Síria i Germania. A partir de
l’any 98 va ser emperador.
En la seua activitat com a governant va combinar les actuacions
paternalistes amb accions bèl·liques. Així concedia gratiﬁcacions
i ajudes als soldats i als homes lliures més pobres. En el terreny
militar, va reforçar la defensa de les fronteres de l’imperi en el
nord (actual Alemanya) i en el sud-est (actual Romania), amb
una dura guerra contra els dacis, als que acaba derrotant l’any
106. També va impulsar reformes administratives i va construir
nombroses vies, ponts i canals, destacant la fundació de Timgad
en el nord d’Àfrica i la construcció del port de Centum Cellae
(actual Civitavecchia, port de Roma).
Com en el seu moment havia fet Alexandre el Gran, va realitzar una gran expedició a Orient, l’any 113. Va desembarcar en
Síria i va conquistar Armènia i el nord de Mesopotàmia, en el riu
Tígris (actual Iraq). Posteriorment, va avançar cap al golf Pèrsic,
però va haver de tornar prompte a Roma, com a conseqüència
d’altres rebel·lions en l’Imperi.

Document

Figura 44

24
Hispans a Roma

Se n’ha fet triomfalisme que algunes famílies peninsulars van
ser a Roma i van aconseguir allí posicions de distinció. Promovien
des d’allí els negocis basats en l’explotació de les riqueses de la
península, i manejaven destrament senadors i cortesans.
Les grans famílies de la Bètica i del Tarragoní se’n van
anar a residir a Roma. Una política de clan va estimular els
enllaços entre aquestes i també amb famílies senatorials gal·les
o itàliques. Resultat va ser la concentració de grans riqueses en
poques mans.
Els senadors estaven obligats a posseir béns arrels a Itàlia. El
seu tren de vida, compra de ﬁnques i noves inversions es mantenien gràcies a la font econòmica inicial, en aquest cas, hispànica.
Cal afegir una completa aclimatació dels senadors hispànics a
la vida romana. No s’observa en ells el manteniment del patriotisme local. Tot això va representar una eixida de capitals de la
península.

L’emperador Trajà.

Figura 45

P. VOLTES, Historia inaudita de España.
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EL PROBLEMA DE LA ROMANITZACIÓ

Figura 46

Document

25

Diversos graus de romanització a Hispània

Muralles romanes de Lugo. Segle III.

Figura 47

La Hispània Bètica i mediterrània, que des de la prehistòria
va estar oberta als corrents colonitzadors d’Orient, i que havia
rebut comerciants grecs i cartaginesos, va ser la més ràpidament
assimilada per Roma. La Hispània interior i del nord-oest,
on poblacions d’estirp indoeuropea s’havien imposat, o s’hi
conservaven situacions culturals molt primitives, mantenia
formes de ramaderia i agricultura poc desenvolupades i un
feroç esperit guerrer
A. TOVAR i J. Mª. BLÁZQUEZ, Historia de la España romana.

Document

26

La resistència del nord peninsular a la romanització

Mosaic d’una vil.la romana de Tudela
(Navarra).

Figura 48

Com eren els bascs d’aquella època? Es coneix el concepte
que se’n mereixien per un patrici romà de l’època, Meropi Ponç
Paulí. Aquest utilitza violents adjectius per a referir-se als bascons: bàrbars, inhumans, paraules que a més de signiﬁcar el que
diuen, comporten també una noció d’antiromanitat.
Aquesta valoració està presa d’Estrabó. “la seua rudesa i
salvatgisme no es deuen només als seus costums guerrers, sinó
també al seu allunyament”, deia. D’Estrabó a Ponç Paulí van
cinc segles. Queda clar que l’arribada dels romans ha civilitzat algunes gents, però altres segueixen tal com estaven mig
mil·lenni arrere.
P. VOLTES, Historia inaudita de España.

Sens dubte, el procés de romanització va provocar fortes resistències entre les poblacions indígenes, en especial en les residents
a les regions septentrionals de la península, que van aconseguir
mantenir, al menys en part, les seues formes anteriors de vida i
van suposar un constant perill per al poder de Roma. Per això,
Roma va haver d’establir una organització militar fronterera, per
a fer front a l’amenaça de pobles com els càntabres que, encara
en l’època de les invasions germàniques del segle III, mantenia
restes de la seua primitiva organització gentilícia i conservaven
la seua religió indígena.
M. PÉREZ LEDESMA, España, de los iberos al 14-D.

Ara de Puypollin. Loarre (Osca).
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27

La romanització en l’antiguitat: dues versions

Figura 49

La Providència va triar Roma per a unir els membres dispersos,
per a moderar els costums, per a aproximar entre sí tants pobles
hostils, per l’intercanvi de les idees, per a donar als homes un
idioma i una civilització.
PLINI EL VELL, Història naturalis.

Els romans, àvids si l’enemic és ric, arrogants si és pobre; ni
Orient ni Occident no els han saciat. Saquegen, assassinen en
massa, en diuen falsament exercir l’autoritat i, quan transformen
una regió en desert, parlen de paciﬁcació.
Ens lleven els nostres ﬁlls a la força i els fan esclaus. Se’ns
exigeix al mateix temps tributs i els seus interessos; terres i prestacions en blat; treballs forçats per a obrir carreteres a través dels
boscs i pantans amb maltractaments.
Discurs del cap Grajalco a les tropes britàniques que resisteixen
als romans, en TÀCIT, Vida de Agrícola.

Document

28

La romanització segons historiadors actuals

Adam i Eva. Sarcòfag cristià d’Astorga
(Lleó).

Arribar a ser llatins volia dir passar de ser un poble subdesenrotllat a formar part de la més elevada civilització d'aleshores,
la que marcava els destins del món.
M. TARRADELL, Hispania romana.

La romanització, doncs, no va ser un acte, sinó el resultat d’un
procés durant el qual ni les estructures romanes van romandre
inalterables, ni van ser assimilades d’igual forma en les diverses
àrees de la península, ni aquesta va ser un simple receptor dels
continguts romans.

Figura 50

J. MANGAS, Hispania romana.

Amb la incorporació a la civilització romana, la península seguia sense una vertadera unitat política, ja que no s’havia establert
una província de l’Imperi que responguera al nom d’Hispània.
Per açò, el terme Hispània continuava tenint un signiﬁcat fonamentalment geogràﬁc, per la qual cosa la referència a la “Espanya
Romana” no seria històricament correcta.
Reelaborat a partir de: J. ALVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa.

21.

Realitza una redacció que conteste a les preguntes de
l’activitat. Recorda les qüestions plantejades en la introducció.
Després, comenta els fets i conceptes apresos. Finalitza amb una
conclusió tot valorant les aportacions de la romanització a la
història peninsular.

Mosaic del Seglo IV pertanyent a un
sepulcre on veiem un sacerdot cristià.
Museu d'Osca.

165

