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MÉS ENLLÀ
MURALLES
BÀRCINO

Dissabte 26 i 
diumenge 27 d’octubre 
de 2013

Per segon any, us convidem 
a participar a la gimcana 
organitzada pel Grup 
d’Estudis de la Vall d’Horta i 
la Muntanya Pelada, EL POU. 
Aquesta vegada, 
acompanyarem el jove 
Marcus Vero pels camins 
i les vil·les dels voltants 
de Bàrcino per trobar els 
culpables d’un assassinat.
Aquest itinerari ens
servirà per conèixer les 
restes arqueològiques
disperses pels barris
del Districte
d’Horta-Guinardó.

Marcus Vero
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w Us proposem participar en una nova gim-
cana basada també en una ficció històri-
ca. Aquest cop hem fet un salt enrere en 
el temps i ens endinsem en la vida de les 
vil.les rurals extramurs de la ciutat romana 
de Bàrcino. En aquell temps els nostres bar-
ris constituïen l’ager povintialis, és a dir, el 
territori que envoltava la ciutat emmurallada 
de Bàrcino i a la qual subministrava aliments 
i aigua. L’ager era atravessat per diversos ca-
mins que el relat ens detallarà  i que connec-
taven les ciutats de l’Imperi des de Roma fins 
a Gàdir. També descobrirem torrents, rieres i  
vil·les rurals de les quals existeixen troballes 
arqueològiques. Camins, torrents, vil·les, fi-
tes, poblats, etc. dels que resten pocs vestigis 
i que us animem a retrobar.
 Insertats en el text del relat hi trobareu 
els números dels llocs que situen aproxima-
dament les pistes on s’oculten els missat-
ges.  Però la localització amb total precisió 
l’obtindreu mitjançant les coordenades GPS 
que facilitem al final d’aquest dossier. Amb 
l’ajuda d’un ordinador o d’un telèfon mòbil 
amb connexió internet,  podreu trobar molt 
fàcilment aquests llocs.
 Per planificar la recerca us recomanem 
que primer localitzeu els llocs còmodament 
a casa i els ubiqueu en un plànol per després 
planificar el recorregut.
 Aquest recorregut a la recerca dels missat-
ges no cal fer-lo en ordre cronològic segons 
la narració dels fets de la investigació d’en 
Marcus Vero. Podeu fer la recerca de cada 
missatge de forma no consecutiva, o fer-lo 
per trams, individualment o en grup, ja que 
els missatges els podreu trobar els dos dies 
que dura el joc. Us recomanem calçat espor-
tiu i còmode.
 El joc consisteix a localitzar els llocs mit-
jançant les coordenades GPS i trobar els 
missatges amagats on està la PARAULA 
OCULTA. Són un total de 10 localitzacions 
i 10 paraules. Un cop finalitzat el joc, amb les 
10 paraules o les que hàgiu trobat,  us demanem 
que ens les trameteu en un correu electrònic a: 
elpougrupestudisvhmp@gmail.com, amb 
les vostres dades (nom i telèfon) i els comen-
taris o fotos que hàgiu fet durant el joc. També 
podreu entregar les respostes per correu ordi-
nari  o en mà a la seu de EL POU al Mas Gui-
nardó, plaça Salvador Riera 2, 08041 Barce-
lona. En cas que no hàgiu pogut 
trobar totes les paraules amaga-
des del joc no importa,  trameteu 
les que tingueu ja que TOTS els 
participants entraran en el sor-
teig  d’un regal relacionat amb 
el tema. Per a qualsevol consulta 
podeu trucar al tel. 615104754 
o escriure a elpougrupestudis-
vhmp@gmail.com.  
 Els dies del joc, 26 i 27 d’oc-
tubre de 2013 també tindreu 
com a suport el mateix telèfon  
per qualsevol problema o dubte.

inSTRUcciOnS: 10 LLOcS, 10 PiSTES, 10 PaRaULES SiTUaR-nOS a l’ÈPOca

w El relat que acompanya la gimcana és bà-
sicament una ficció, inspirada en alguns fets 
reals. L’acció es situa a l’any 390, una època 
turbulenta de l’Imperi romà. Acabades les 
darreres persecucions contra els cristians, 
promogudes per l’emperador Dioclecià, i 
aplicades a Catalunya pel seu delegat Dacià, 
la nova religió cristiana fou reconeguda per 
Constantí (edicte de Milà, 313) i declarada 
oficial per Teodosi (edicte de Tessalònica, 
380). Probablement durant molts anys les 
noves pràctiques religioses convisqueren 
amb les antigues. Cap a finals del segle IV, a 
la mort de Teodosi (395), l’Imperi es dividí 
definitivament en dues parts, l’occidental i 
l’oriental. Per altra banda, els pobles bàrbars 
ja pressionaven a les fronteres. Els gots, 
amb Alaric, arribaren a Itàlia el 401. Vuit 
anys més tard ja eren a Barcelona. El seu 
cabdill Ataülf, el 416, entrà a la ciutat del 
braç de la princesa Gal·la Placídia, filla de 
l’emperador Teodosi. És en aquest context 
confós on situem la narració.
 Al llarg del text apareixen molts noms, 
de persones i de llocs. Alguns tenen fona-
ment històric (Valentinià II, Pacià, Vigilan-
ci) mentre que altres són inventats. Tant sols 
hem procurat que recordessin noms reals de 
l’antiga Bàrcino o simplement que tinguessin 
ressonàncies llatines o ibèriques. Quan diem 
vil·la Aucellus ens referim a la torre dels 
Pardals, una gran masia que estava situada 
a l’avinguda de la Mare de Déu de Montse-
rrat, enderrocada després de la Guerra Civil. 
Hem fet un joc entre la paraula Pardal i Au-
cellus. El mateix succeeix amb el nom de la 
vil·la Ortada, que utilitzem per designar la 
masia de can Cortada, encara existent al cap-
damunt del carrer de Campoamor. La parau-
la Ortada tant ens recorda can Cortada com 
Horta. Els vestigis arqueològics que s’han 
trobat als dos indrets no permeten saber ni 
com es deien aquestes vil·les ni conèixer els 
noms dels seus propietaris en aquell temps.
 En la narració hem procurat descriure al-
guns dels antics camins romans que creua-
ven el pla de Barcelona, especialment la 
travessera de Gràcia (coneguda antigament 
com la Strata Subteriora o camí de Dalt, 
que citem com la Via de Dalt) i l’antiga ca-
rretera d’Horta (a la qual ens referim com el 
camí del Nord). Aquestes dues vies roma-
nes es creuaven a l’actual passeig de Mara-
gall, cantonada amb el carrer de Sant Antoni 
M. Claret, una cruïlla que al text anomenen 
els Quatre Camins. En aquest punt hi ha-
via hagut una masia, can Ferrer. Va ser en-
derrocada i al seu lloc hi ha un bloc de pisos 
al passeig de Maragall, cantonada amb In-
dústria. Aquesta masia era utilitzada des del 
segle XVIII com a parada de carruatges i 
al seu interior s’hi servien begudes i menjar 
per als viatgers. El baró de Maldà en parla 
diverses vegades en els seus escrits. Inspi-
rats en aquest fet, hi hem situat una taverna 
romana, cosa del tot improbable. 

COM FER LES RECERQUES
Per planificar la recerca de les localit-
zacions podeu fer una senzilla prova:
Busquem el lloc de coordenades
NORD 41.42174  EST 2.17292

Amb ordinador:
1- Obrir la pàgina principal del busca-
dor GOOGLE.
2- Obrir la pàgina GOOGLE MAPS 
(Hi ha una pestanya “MAPS” d’accés 
directe)
3- Al requadre de cerca, introduir les 
coordenades de cada lloc. Consisteixen 
en dos xifres amb cinc decimals que cal 
escriure separades per una coma o un es-
pai. Amb les coordenades de l’exemple 
cal escriure-les 41.42174,2.17292 (o 
un espai enlloc de la coma que separa 
les dues xifres)
4- El mapa assenyala el punt concret 
amb una fletxa. Podeu seleccionar la 
visió com a mapa o com a vista satèl·lit 
que us ajudarà a identificar el lloc on és 
amagat el missatge.
5- Si heu fet la prova amb  les coor-
denades de l’exemple haureu identifi-
cat el lloc com la plaça Catalana, del 
Guinardó.
Amb GoogleEarth: 
(El programa es pot descarregar gra-
tuïtament):
1- Desplegar la pestanya BUSCAR.
2- A l’apartat VOLAR introduïu les 
coordenades sense espais amb punts i 
coma de la mateixa forma que la des-
crita per GOOGLE MAPS.
3- El programa desplaça la imatge i 
assenyala la localització exacte en una 
fotografia satèl·lit. També podreu tenir 
visió ”mapa” si marqueu la icona co-
rresponent.

Telèfon amb internet o tablet:
Cal l’aplicació Google Maps (descàrre-
ga gratuïta) i introduir les coordenades 
de la mateixa forma explicada per ordi-
nador i activar l’opció “buscar”.

amb dispositiu GPS:
Segons les instruccions d’entrada de 
dades del vostre aparell.



El cavall semblava tan inquiet com el seu genet. Marcus 
Vero, el més jove dels ajudants del prefecte de Bàrci-
no, estava a punt de sortir de viatge per investigar un 
assassinat. Era el seu primer treball. Per això, no podia 

reprimir un neguit que transmetia a la seva muntura. El dia 5 
abans de les calendes de juliol de l’any 390, el llibert Secundí, 
servent del ric mercader Luci Minici, va ser mort per uns mal-
factors al camí del Nord, la via que conduïia als turons i a les 
muntanyes. El seu jove acompanyant, Antoní, patí greus ferides 
en els mateixos fets. La poderosa família Minici, propietària de 
la vil·la Aucellus, propera al lloc del crim, volia que fos castigat 
l’atac sagnant, cosa que obligà el prefecte a obrir una instrucció. 
Marcus havia de recollir el testimoni de les diverses persones que 
havien socorregut les dues víctimes i esbrinar tots els detalls i la 
identitat dels culpables.
  Rebudes les darreres ordres, el jove pujà al cavall i a bon rit-
me, des del Fòrum, agafà el decumanus maximus fins a la porta 
Pretòria. Passà per entre les dues torres i emprengué la via que va 
a ponent, en direcció a Castrum Octavianum. La suau ascensió 
del terreny no impedia el trot alegre de la bèstia. A banda i banda 
del camí s’estenien hortes i sembrats, perfectament arrenglerats 
seguint la centuriació del terreny dibuixada en temps d’August. 
 Era el dia de Saturn i al camp hi havia molts homes segant. 
Quan el camí començava a enfilar-se a la muntanya, Marcus pren-
gué una desviació a la dreta, per un sender que pujava entremig 
de boscos de roure. Arribà a una collada des d’on pogué veure 
cap al nord una vall esplendorosa molt ben conreada. El camí 
tornava a baixar serpentejant entre camps i petites mansions. Un 
cop al fons de la vall, travessà una riera d’aigua abundant, on el 
cavall sacià la set. A l’altra banda s’hi aixecaven les parets d’una 
vil·la molt ben construïda, encarada al sol. 
Aquests llocs habitats marcaven l’itinerari 
que li havien indicat i va comprendre que 
no faltava gaire per arribar a la vil·la Orta-
da, el primer objectiu de la seva investiga-
ció. El camí s’enfilava de nou per arribar 
a una planura amb terres ben treballades i 
regades. Sobre un monticle, s’aixecava un 
espaiós recinte rural, amb moltes construc-
cions disposades en rotllana destinades a 
estables i a magatzems. A la part més alta 
hi havia la residència dels propietaris de la 
finca, una casa sense riqueses però on no hi 
mancava de res. LLOC 1

 Fetes les presentacions, Marcus fou re-
but per l’amo de la vil·la, l’antic centurió 
Flavi Cecili Ortat. Uns 300 anys enrere, els 
seus avantpassats, generals i centurions al 
servei de l’Imperi, havien ocupat el lloc. 
La riquesa actual era el fruit del treball de 
diverses generacions de servents i esclaus. 
La rudesa de l’actual propietari provenia 
del seu passat militar, però també amagava 
aquesta llarga lluita per colonitzar la terra. 
Flavi es mirà de dalt a baix aquell jove i 
sense oferir-li seient li preguntà què busca-
va. Marcus li explicà, en poques paraules, 

la missió que li havia encarregat el prefecte de Bàrcino sobre 
l’assassinat del llibert Secundí.
 – “Sabem -digué Marcus- que uns servents d’aquesta vil·la, 
ahir al capvespre, quan retornaven de Bàrcino, van trobar al camí 
dos homes greument ferits i robats. Es deturaren i baixaren de la 
carreta de bous que conduïen però en veure arribar altra gent, re-
prengueren el camí sense socórrer els damnificats. Com s’explica 
aquest comportament?” 
 Les paraules havien sortit de la seva boca amb una seguretat 
teatral, cosa que sorprengué al vell centurió. Després d’un breu 
silenci, el vell digué: 
 – “Noi, vas per mal camí si penses que els meus homes tenen 
res a veure amb la mort de Secundí. Quan arribaren a l’escena 
del crim, el primer que feren fou demanar ajuda, cridant en totes 
direccions, i quan arribaren alguns pagesos de l’entorn, repren-
gueren el viatge perquè començava a fosquejar i no volien ser ells 
mateixos víctimes d’un nou assalt.”
 L’ajudant del prefecte va deduir, després d’una llarga conver-
sa, que les relacions entre els amos de les vil·les Ortada i Aucellus 
no eren bones des de feia temps. Flavi Cecili Ortat era un home 
de la vella escola i no veia amb bons ulls el domini cristià sobre 
la colònia de Bàrcino. Tenia dos fills militars a les legions de 
l’emperador Valentinià II a la Gàl·lia, lluitant contra els bàrbars 
que atacaven les fronteres. El vell Flavi, cada dia quan es llevava, 
encenia unes llànties a l’altar de la seva llar, per demanar als déus 
protecció per als seus fills. Ell seguia creient en els déus romans 
i pensava que era bo tenir un déu per a cada cosa i per a cada ne-
cessitat. En canvi, Luci Minici, el senyor de la vil·la Aucellus, era 
un cristià convençut i, fins i tot, en les èpoques de la persecució 
del legat Dacià a Hispània, la família Minici havia acollit a les 

seves propietats els cristians perseguits. 
Segons Flavi, els cristians veneraven un 
pobre crucificat però els seus membres 
s’enriquien i acumulaven poder. Per 
totes aquestes raons, els seus servents i 
esclaus miraven de reüll als pagesos de 
la vil·la Aucellus.
 Per aclarir els fets, el vell centurió per-
meté que el seu servent Gai, el conductor 
de la carreta de bous que havia passat 
pel lloc del crim, parlés amb Marcus i 
li donés la seva versió.  Amb tot això, 
ja s’havia fet migdia. En Gai l’espera-
va a la porta d’entrada de la casa. Era 
un home robust però de maneres suaus. 
L’acompanyà fins a les habitacions que 
ocupaven els pagesos de la vil·la. Li ex-
plicà detalladament què havia vist i com 
trobaren a terra en Secundí ja mort i a 
Antoní mal ferit. 
 – “Coneixia en Secundí des de feia 
temps -afirmà Gai-. Era una bona perso-
na, amb qui jo mai havia tingut disputes, 
més enllà de les típiques que s’originen 
quan dues carretes de bous lluiten per la 
preferència de pas en un camí estret. En 
una ocasió, Secundí m’ajudà a treure la 
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meva carreta encallada en el fang un dia de 
pluja. Els que arravataren la vida a Secundí 
-continuà- molt probablement s’amaguen 
entre la gent dels turons. Lladres, perdularis 
i forasters d’arreu habiten en coves i barra-
ques. D’ells no se’n pot esperar res de bo” 
-sentencià per acabar. 
 Per evitar confusions, el servent aclarí 
que aquests malfactors no s’havien de con-
fondre amb els homes i les dones que, des 
de molt antic, vivien a la part més alta del 
turó, conegut amb el nom de l’Àliga. 
 – Precisament -digué-, quan vaig cridar 
demanant ajuda, uns dels primers que acu-
diren fou l’Ullalquer, un home que habita 
amb la seva mare, la dona i els fills, al poblat 
del cim del turó de l’Àliga”.
 En Marcus considerà molt interessant 
aquesta informació i en Gai s’oferí a acom-
panyar-lo fins el turó després de menjar al-
guna cosa. 
 El jove policia sortí a donar una mica 
d’herba al seu cavall. Amb la mirada escru-
tà les instal·lacions que l’envoltaven: les 
quadres del bestiar, els magatzems, la gran 
piscina d’aigua... També descobrí unes ta-
pes de pedra que cobrien divuit sitges i uns 
forns on s’hi podia coure ceràmica, bufar 
vidre o fondre mineral de ferro. En una ma-
teixa vil·la es feien quasi tots els oficis que 
es troben en una ciutat, va pensar.
 Havent dinat, emprengueren el camí cap 
els turons, ell a cavall i en Gai sobre un ase. 
Baixaren en direcció al sud, vorejant un tor-
rent. Al seu davant s’aixecava majestuós el 
turó de l’Àliga. Més avall, dos altres torrents confluïen formant 
una riera. Els ramats descansaven vora l’aigua i, una mica més 
enllà, unes dones rentaven roba. Ni el millor poeta hauria imagi-
nat una imatge pastoral tan bonica. LLOC 2  
 El cavall i l’ase canviaren de ritme per vèncer una curta pujada 
fins a trobar el camí per on en Marcus havia vingut al matí. Abans 
de creuar-lo, un home els va cridar des d’una petita vil·la situada 
a poc més de 300 passos. En Gai li retornà la salutació amb un 
gest alegre. De la breu conversa a crits que mantingueren, el jove 
investigador va deduir que els dos homes eren germans, treballa-
dors de la terra al servei d’amos diferents. De la casa sortiren unes 
dones encuriosides per la presència del jove acompanyant d’en 
Gai, cosa que transformà els crits en iròniques rialles. LLOC 3

 Marcus es cansà aviat de tant xivarri i posà en marxa de nou 
el seu cavall, seguit per en Gai. Una abrupta però curta davallada 
els portà fins a un torrent. A l’altra banda, el camí es convertia en 
una pujada cada vegada més fatigosa. Els dos animals camina-
ven esbufegant. Quan hagueren vençut la part més dificultosa del 
camí, es detingueren a descansar en un indret dominat pels cants 
dels ocells. Passerells i caderneres voletejaven juganers. El cavall 
i l’ase se’ls miraven convençuts que era millor tenir ales que no 
pas quatre cames per vèncer els desnivells. LLOC 4

 Amb poc esforç, arribaren a una collada que separava el turó 
de l’Àliga d’una altra muntanya punxeguda i una mica més alta. 
Mirant al sud, el mar dominava tota la vista. Un camí s’enfilava 
per aquest vessant del turó de la Àliga i en arribar a la collada 
s’endinsava serpentejant entre els turons. En aquest punt, una 
pedra indicava la distància fins a Bàrcino. LLOC 5

 Vorajaren pel costat de llevant el turó de l’Àliga. Al cap de 
poca estona en Gai assenyalà la petita construcció on vivia la 
família d’Ullalquer i, sense més paraules, se’n tornà a la vil·la 

Ortada. En Marcus veié una cabana amb 
sostre de palla. Trucà a la porta. Mentre es-
perava resposta, l’ajudant del prefecte s’ex-
tasià guaitant l’esplèndida panoràmica que 
s’obria davant dels seus ulls, on es distingia 
clarament, al fons, Bàrcino i el mar que la 
rodejava. Quan es girà descobrí dos vailets 
quasi nus que l’observaven encuriosits. Poc 
després, una remor sortia de l’interior de la 
cabana. Finalment s’obri la porta i tragué el 
cap una velleta vestida amb draps molt hu-
mils. Es deia Ullàlia i era la mare de l’home 
que buscava. Li indicà que el seu fill no era 
allà però que no trigaria a arribar, i el féu 
entrar. No era fàcil entendre el que deia la 
pobre dona ja que parlava una mena de llatí 
sense declinar les paraules. S’expressava 
millor amb els gestos que amb els sons. Com 
si res, continuà amb la seva feina, remugant, 
una mena de pregària, paraules incompren-
sibles. A un racó hi havia una cornamenta de 
cérvol i unes figuretes a les quals ella dirigia 
de tant en tant la mirada.
 Ullalquer no es va fer esperar. Entrà 
acompanyat dels seus dos fills que no para-
ven de cridar i fer salts mentre assenyalaven 
el visitant. Era un home alt i fort, amb unes 
mans que feien el doble de les d’en Marcus. 
Aquesta família i els seus avantpassats, fins 
a moltes generacions enrere, vivien al cim 
del turó, conjuntament amb unes altres po-
ques famílies. Es consideraven més antics 
que els romans i eren els últims de la seva 
tribu que no havien cedit a les comoditats 
de la plana. Estimaven les tradicions i els 

déus que havien heretat i no s’acostumaven a la manera de viure 
introduïda pels colonitzadors. Eren, en realitat, una relíquia dels 
temps passats.
 L’home ferreny dels turons repassà amb la mirada el jove que 
tenia al seu davant i deixà anar una expressió d’estranyesa: la gent 
del pla, per por, no pujava mai als turons. El jove investigador, 
sense preàmbuls, li preguntà què sabia dels fets criminals esde-
vinguts el dia anterior. Mentre rumiava, Ullalquer es va asseure 
i al cap d’una estona començà a parlar, no gaire millor que la 
seva mare. Digué que ell estava treballant a la Via de Dalt, a prop 
de l’indret conegut com els Quatre Camins, empedrant un tram 
del camí en mal estat. El moviment de carruatges i persones era 
constant en aquest indret, els uns carregats en direcció a Bàrcino 
i els altres quasi buits de retorn. Aquell dia observà un grup de 
persones que sortien èbries de la taverna que hi ha en aquest en-
creuament. Des de feia dies, gent desconeguda vagava per aque-
lles terres. 
 – “Jo tenir feina -explicava amb la seva parla deficient-. Sentir 
cridòria: auxili, auxili! Jo deixar eines i sortir corrents”.
 Marcus gravava a la memòria la informació. Quan va arribar 
al lloc de l’incident, l’Ullalquer veié en Secundí i l’Antoní, de la 
vil·la Aucellus, estesos a terra, mentre en Gai, de la vil·la Ortada, 
seguia cridant. També sortiren alguns homes que es trobaven a la 
taverna. Un d’aquells homes era company dels damnificats i sortí 
ràpidament a notificar la tragèdia al senyor de la vil·la Aucellus. 
Les dues carretes de bous obstruïen el camí. En Gai, més tranquil, 
aconseguí maniobrar i fer passar la seva i va marxar sense donar 
gaires explicacions. Ullalquer i tres homes més atengueren les 
víctimes cobrint-los amb uns mantells que portaren de la taver-
na. Arribaren aviat els servents de la vil·la Aucellus que es feren 
càrrec dels dos ferits. Segons l’home del turó, un ja estava mort. 
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 – “Jo veure això -conclogué l’home del turó-. Homes borrat-
xos potser fer mal. Tu prenguntar a la taverna”.
 Les culpes passaven dels uns als altres i Marcus no es podia 
fer una idea exacta del que havia passat realment. Encara hi havia 
força llum quan sortí de la cabana. Mentre reflexionava, donà 
unes quantes passes pel turó. Uns murs enrunats, envoltats d’una 
inconsistent muralla, coronaven el cim, pedres que ara només 
servien de corral per a les cabres. El conjunt dibuixava un ampli 
recinte, d’uns 250 passos de llarg per uns 50 d’ample. Es podien 
veure encara les dues portes d’entrada al recinte, una que mirava 
al nord i l’altre al sud. Deuria haver estat, pensà Marcus, un bon 
poblat. Ullalquer trencà aquests pensaments i li digué que aquell 
era el poble on vivien antigament els seus avantpassats, amants 
més de les altures que de les planes. Des del temps d’August els 
seus habitants l’abandonaren progressivament i anaren a viure 
al costat de la colònia de Bàrcino. Molta gent de la seva tribu es 
posà a les ordres dels romans i alguns fins i tot s’allistaren a les 
legions que defensaven l’Imperi. Tot succeí pacíficament. El seu 
món desapareixia engolit per un de nou, més fort i poderós. La 
poca gent que restaren als turons, donada la seva corpulència, 
feien les feines més dures. Així, per exemple, el pare d’Ullalquer 
treballà molts anys aixecant les noves muralles que envoltaven 
Bàrcino. Amb veu trista, aquell homenàs es deixava endur per la 
nostàlgia. LLOC 6

 Marcus emprengué el retorn a Bàrcino resseguint un torrent 
que baixava des del turó, creuant la Via de Dalt, fins a trobar el 
camí del Nord que conduïa al portal oriental del cardus maximus. 
Quan arribà a la prefectura, informà al seu superior de les recer-
ques realitzades. Ningú li va fer massa cas. El tema de conversa 
era la detenció a les portes de la ciutat de quatre forasters. Uns 
soldats havien vist que anaven beguts i es vantaven 
de tenir molts diners en una bossa. Un d’ells tenia 
una creu d’or a la mà. Tot i parlar llatí, eren mem-
bres d’unes tribus de fora de l’Imperi, que s’havien 
infiltrat buscant una vida millor, intent que sovint 
acabava en una vida pitjor. Des de feia mesos cir-
culaven per la Gàl·lia i des de Narbona entraven a 
la província de Tàrraco. La seva presència no era 
un fet extraordinari en sí mateix, però el que sor-
prenia eren els diners que portaven. La manera de 
vestir i de pentinar-se els delatava, especialment els 
cabells llargs recollits en bastes trenes.
 Aquesta informació oferia a Marcus un nou ele-
ment que considerà fonamental per a la seva inves-
tigació. Podien ser els homes que buscava? Tenia 
tot l’endemà per trobar la resposta.

*********

El dia del Sol, quan els cristians celebren 
la festa del Senyor, els carrers de Bàrci-
no estan mig buits. Les peülles del cavall 
d’en Marcus ressonaven solitàries pel 

cardus maximus quan sortia de Bàrcino per anar a 
buscar de nou el camí del Nord, la via que portava 
a Arrahona i a Egara. Un cop creuat l’aqüeducte 
que portava les aigües del riu Bétulo a la ciutat, el 
camí travessava una lleu collada i es dirigia cap els 
turons, rodejant-los pel nord. L’ajudant del prefec-
te, abans d’arribar als Quatre Camins, aproxima-
dament al lloc on es produïren els fets que inves-
tigava, girà cap a l’esquerra, i s’enfilà muntanya 
amunt fins arribar a un descampat que els cristians 
utilitzaven com a necròpolis. Des de feia pocs anys, 
aquell camp acollia els morts de les vil·les prope-
res. Unes pedres amb humils inscripcions i signes 
religiosos indicaven les foses. L’espai respirava 

una tranquil·litat especial, alimentada per l’airet que pujava de 
llevant. LLOC 7

 Els cops d’una aixada trencaren aquesta pau. Marcus es girà 
cap a l’origen del soroll i veié Ullalquer cavant una fosa. Aquest 
home sempre feia les feines més dures i una d’elles era enterrar 
els morts. Quan s’hi acostà, l’home deixà de treballar i li digué 
que preparava la tomba d’en Secundí. Segons explicà, a la vil·la 
Aucellus s’hi havien reunit moltes persones, algunes d’elles im-
portants, on celebrarien la cerimònia de comiat. Marcus deixà que 
Ullaquer seguís fent la seva feina i amb un trot lleuger es dirigí a 
la vil·la per un camí que passava per entre el turó de l’Àliga i un 
roquissar conegut amb el nom de Cogoll. LLOC 8  Passat aquest 
punt, s’iniciava un suau declivi que conduïa a la vil·la Aucellus, 
un edifici senyorial envoltat de dependències agrícoles. Els tu-
rons que la rodejaven estaven coberts d’una vinya molt ben culti-
vada. També hi havia arbres fruiters i moltes flors. No és estrany, 
doncs, que els ocells haguessin triat aquest paratge, un autèntic 
jardí, per fer-hi estada i de pas donar nom a la vil·la. LLOC 9

 Un passeig amb xiprers conduïa a la porta de l’ampli recinte, 
que estava envoltat per una tanca alta. Les dependències, tant rús-
tiques com residencials, es distribuïen al voltant d’un pati. Un bon 
nombre d’homes i dones parlaven en petits grups sense aixecar 
la veu. Una noia jove, molt bella, sortí a rebre el visitant acabat 
d’arribar. Es deia Júlia i era la filla de l’amo de la vil·la. En Marcus 
es ruboritzà quan ella li donà la benvinguda i li preguntà si venia 
a l’enterrament d’en Secundí. L’ajudant del prefecte li respongué 
que si i, immediatament, li digué que no, confusió que dibuixà 
un somriure de sorpresa en el rostre de la Júlia. El noi, una mica 
atabalat, va explicar la tasca que duia entre mans, però es mostrà 
interessat a assistir a la cerimònia de comiat. La noia el repassà 

de dalt a baix per descobrir en aquell jove alt i ben 
plantat el policia que portava a dins. Per trencar 
el silenci, la Júlia li digué que l’Antoní ja havia 
recuperat el coneixement i es recuperava de les 
ferides rebudes. Marcus li demanà si podria parlar 
amb ell. La noia li respongué que no hi havia cap 
problema, però en aquell mateix moment la gent 
inicià el camí cap a la sala principal de la vil·la, 
on es celebraria el funeral. La Júlia és reuní amb 
els seus familiars i en Marcus es barrejà entre els 
amics i coneguts del finat.
 Mentre caminava, el jove investigador va po-
der escoltar les converses dels homes i dones que 
estaven al seu costat. Uns quants recordaven la 
vida exemplar d’en Secundí i uns altres, la ma-
joria, comentaven els fets esdevinguts els darrers 
dies i de com augmentava la inseguretat tant a la 
ciutat com a la ruralia. “Hi ha massa estrangers”, 
deien indignats; “cal més mà dura”, afirmaven 
resoluts; “els valors de Roma s’estan perdent”, 
sentenciaven pesarosos; “hi ha massa llengües 
i ningú s’entén”, resumien categòrics... Dins la 
gran sala, al cap de poc, es féu el silenci.
 Presidia la cerimònia un home venerable, car-
regat d’anys. Es deia Pacià i tothom el tractava 
amb molt de respecte. Altres preveres i diaques 
l’acompanyaven. Era amic de Luci Minici des de 
feia molts anys. Moltes de les persones allà reu-
nides recordaven les històries trameses de pares a 
fills, segons les quals aquella casa era una esglé-
sia durant el temps de persecució, feia només uns 
vuitanta-cinc anys enrere. Encara es conservaven, 
en una habitació lateral, unes termes que s’havien 
transformat en baptisteri. Per això, aquelles no-
bles parets creaven un ambient religiós tot i que 
ja no servien de centre litúrgic.

EL RELaT

Luci Minici



 Es feren lectures dels llibres sagrats i pregà-
ries pel difunt i pels presents. Després prengué 
las paraula Pacià. També ell parlà de les virtuts 
d’en Secundí, de com havia passat d’esclau a 
llibert, de com havia esdevingut administrador 
de la vil·la Aucellus sense deixar de portar una 
vida humil al servei dels altres. Però el sant 
home no volgué obviar el tema principal de 
conversa entre la gent abans de la cerimònia. 
Amb un parlar suau però decidit va dir:
 – “No ha d’ésser blasmat un llatí per ço com 
parla llatí; ni un grec perquè parla en grec i en 
cartaginès aquell qui és de Cartaina. Els me-
des, els egipcis, els hebreus tenen cadascun la 
pròpia llengua, segons la mercè abundosa del 
Senyor, la qual es demostrà en la melodiosa 
diversificació de cent-vint parleries... Creiem 
que cada un dels idiomes és una nova riquesa 
de Déu. El Laci, l’Egipte, Atenes, la Tràcia, 
l’Aràbia, la Hispània confessen a Déu: totes 
les llengües entén el Sant Esperit...”.
 Marcus donà un ràpid cop d’ull a la sala, i 
aquells que abans criticaven ara es mostraven 
penedits pel que havien dit. La seva mirada es 
detingué en la Júlia, situada a primera fila, amb 
els seus cabells rossos encesos pel resplendor 
de les torxes. Després de cantar unes lletanies 
i d’una benedicció final, la comunitat cristiana 
sortí en processó cap al cementiri per dipositar 
el cadàver a la fosa que havia excavat Ullal-
quer. 
 L’ajudant del prefecte es quedà a la casa i es 
dirigí a l’habitació que ocupava Antoní. El jove 
tolit explicà a l’investigador el que sabia. Havi-
en anat de bon matí a Bàrcino amb un carrega-
ment de vi elaborat a la vil·la. Un cop dipositat 
el contingut a les àmfores del magatzem que la 
família Minici tenia a la ciutat, cobraren diversos solidus i sextercis 
per fer front a les despeses de la vil·la. De retorn, una mica abans 
d’arribar als Quatre Camins, uns homes estrangers, borratxos i amb 
els cabells trenats, els pararen i es burlaren d’ells. 
 – “Eren quatre -digué- i el que semblava el cap, s’enfilà a la 
carreta i d’una estrebada arrencà la creu d’or que Secundí portava 
penjada al coll. Secundí estimava molt aquell signe cristià, regal 
del seu amo. Secundí va repel·lir l’agressió i els altres homes es-
trangers intervingueren en la pallissa, de la qual jo mateix en vaig 
rebre una bona ració. Aquí s’acaben els meus records, però m’han 
dit que la bossa amb els diners va desaparèixer”.
 Les peces encaixaven. La creu d’or, la bossa dels diners, els 
cabells amb trenes... tot conduïa cap als estrangers ebris vistos 
sortint de la taverna dels Quatre Camins i detinguts a l’entrar a 
Bàrcino el dia de Venus. El cas semblava resolt i els culpables 
detinguts. Marcus abreujà l’interrogatori en consideració a les fe-
rides d’Antoní. 
 Abans de retornar a Bàrcino, però, volia saber què s’hi coïa 
en aquella taverna de la que tothom parlava. Per un corriol, que 
aprofitava la fondalada d’un torrent, anà a trobar el camí del Nord. 
Els seu cavall ja començava a estar cansat d’anar amunt i avall i 
volia que el seu amo respectés la tranquil·litat pròpia del dia del 
Sol. Marcus agafà el camí en direcció a Bàrcino i mitja milla més 
endavant arribà als Quatre Camins. A un costat de l’encreuament 
hi havia la famosa taverna. El va sorprendre el nombre de muntu-
res que hi havia al seu davant. No estaria sol, pensà. Molts vianants 
i carreters tenien l’hàbit d’aturar-se en aquest lloc a beure un got 
de vi o a menjar un mos. Fins i tot els animals de càrrega hi feien 
l’avituallament. LLOC 10

 Quan entrà, tingué una segona sorpresa 
al veure tants homes i dones reunits en una 
estranya celebració. Era una sala espaio-
sa amb un llarg taulell a un costat, darre-
ra del qual hi havia les àmfores i els bots 
que guardaven el vi. Una barreja de moltes 
olors arribà al seu nas fi, més acostumat a les 
flaires urbanes. Una creu feta de flors pre-
sidia aquella reunió. Cantaven i dansaven 
pausadament, cridant el nom de Jesús, el 
seu salvador. Sobre un entarimat, un home 
prim, de mirada penetrant, dirigia la festa. 
El seu nom era Vigilanci, un antic taverner 
procedent de les Gàl·lies, que predicava un 
cristianisme herètic, molt diferent del que 
ensenyava Pacià. En un moment de silenci, 
el prevere taverner va sermonejar en con-
tra del culte als màrtirs i a les relíquies i en 
contra de les cerimònies litúrgiques, que 
considerava màgiques. No creia en la vida 
monàstica, en el celibat sacerdotal ni en la 
castedat. Només la fe en Jesús, deia, salvava 
i era suficient. Els fidels reunits responien a 
cada frase amb exclamacions d’alegria. Tot 
plegat, era una manera ben curiosa de cele-
brar el dia del Senyor .
 L’actitud aspectant i distant de Marcus 
despertà les sospites de Rufus, el taverner 
de l’establiment. 
 – “Què hi fa en un lloc com aquest un jove 
com tu?”, li digué Rufus. 
 L’ajudant del prefecte li explicà la inves-
tigació que duia a terme. 
 – “En especial, volia informació sobre els 
quatre forasters que fa dos dies es varen em-
briagar al teu establiment” -precisà el jove.
 La festa seguia sorollosa, de manera que 

Marcus i Rufus havien de pujar el to de veu per fer-se sentir. El 
taverner li va dir que no havia vist mai abans aquells quatre ho-
mes; que pel seu establiment hi passava gent de tot arreu; que ell 
no preguntava qui eren. 
 – “Aquesta feina la deixo als ajudants del prefecte”, -digué 
amb sorna-. “Els quatre homes entraren ja mig trompes. Amb dos 
gots més de vi a l’estómac es tornaren agressius amb la resta de 
clients, de manera que els vaig fer fora de la taverna amb l’ajuda 
d’un garrot. Al cap d’una bona estona, vaig sentir forts crits. En 
Gai de la vil·la Ortada reclamava ajuda”. 
 En Marcus li ordenà que acabés l’exposició, perquè ja sabia 
com continuava la història. Per altra banda, degut al xivarri, el 
noi havia d’acostar l’orella tan a prop de la boca del taverner que 
no suportava l’alè agre que desprenia. Rufus el convidà a menjar 
alguna cosa.
 El sol l’enlluernà quan sortí de l’establiment. Marcus pujà al 
cavall i emprengué el camí de retorn a Bàrcino. La seva inves-
tigació havia arribat a bon terme. Del cor li pujava una sensació 
agradable: la satisfacció per l’èxit del seu primer treball com aju-
dant del prefecte. Sens dubte això l’ajudaria a escalar uns quants 
llocs en el seu departament. Però al seu cap hi bullien altres pen-
saments. Meditava sobre la diversitat de persones i de creences, 
sobre la inseguretat de l’Imperi romà, sobre la pobresa i la rique-
sa... Pensava que les coses canviarien d’alguna manera, però no 
sabia si seria per anar a millor. Enmig d’aquestes tenebres s’hi 
obrí una llum, la imatge de la dolça Júlia, la noia de la vil·la Au-
cellus. Al pensar en ella, va estar segur de que ben aviat tornaria 
cap aquestes terres no com el jove ajudant del prefecte sinó com 
un jove enamorat.

EL RELaT

Júlia Minici



cOORDEnaDES DE LES 10 PiSTES

Coordenades: 41.43627 2.15305
Dades del lloc: Pel camí que venia de Sant 
Martí de Provensals a Horta s’accedia a aquest 
nucli rural romà del segle I d.C. La masia actual 
està construida sobre les restes de la vil.la romana 
i és l’evolució d’una torre de defensa medieval que 
encara es conserva.
Pista: Una gran vil.la necessita aigua abundant. 
L’heura amaga una gran bassa i el safareig.

Coordenades: 41.42917 2.15501
Dades del lloc: Aquest indret recollia les aigües 
de molts torrents que provenien de Collserola i la 
Muntanya Pelada per formar l’inici de  la riera més 
important del pla de Barcelona.
Pista: Acàcies 32 no és una adreça postal

Coordenades: 41.42558 2.15420
Dades del lloc: Marcus Vero travessà el camí 
més proper a la serra de Collserola  que creuava el 
territori de Bàrcino des del Besós al Llobregat,  i 
que s’acostava als poblats ibers dels turons.
Pista: Seu en un banc de la plaça  i busca el cim 
del turó verd.

 
Coordenades: 41.42059 2.15896 
Dades del lloc: El poblat ibèric estava protegit 
per forts desnivells que abans eren feudo de  
“jilgueros” i “pardillos”.  Ara els carrers són de 
passerells i caderneres.
Pista: La font ens ajudarà a hidratar-nos per 
escalar els 101 passerells. La Virgen del Camino 
té la paraula. 

Coordenades: 41.41895 2.15612  
(Senyalitació no exacte per no haber-hi 
edificacions. Seguir les pistes)
Dades del lloc: Aquest lloc marca la frontera de 
dos municipis, avui barris de Barcelona, que van 
ser annexionats a la ciutat el 1897 i 1904.
Pista: Un corriol de fort pendent mana 
resseguir el mur sud de l’ermita (forta pujada)

Coordenades: 41.41909 2.16515
Dades del lloc: Des de finals de l’edat de bronze 
i abans de la fundació de Bàrcino aquest turó  
estava habitat pels ibers de les tribus Laietanes,  
que també eren pobladors  dels turons de Monjuïc,  
puig Castellar (Santa Coloma) penya del Moro 
( Sant Just), ca n’Oliver (Cerdanyola) i d’altres 
estesos pel Barcelonès i el Maresme.
Pista: El pas de més de 2000 anys han canviat 
el mur del poblat per una protecció vial.

Coordenades: 41.41406 2.17065
Dades del lloc: L’asfalt de la ronda actual ha 
passat per sobre d’antics camins, d’un vell cemetiri 
paleocristià, d’un gran mas que encara recordem 
pel nom d’una escola, i d’un nucli de barraques que 
van durar fins 1974.
Pista: Només resta una porta per traslladar-nos 
al passat.

Coordenades: 41.41874 2.17506
Dades del lloc: Un roquissar estratègic amb 
molta presència històrica. Va ser testimoni de la 
rendició de Barcelona a la guerra dels Segadors 
així com centre de comandament borbònic a la 
guerra de Successió.
Pista: Quan els torrents baixaven plens, els  
llorers i bambús eren habituals.

Coordenades: 41.42350 2.17542
Dades del lloc: No resta cap indici del que va 
ser una vil·la romana, torre medieval, mas, i una 
magnífica torre senyorial. Des de 1963 els edificis 
actuals oculten la història,  però no del tot. Encara 
podem veure una trovalla arqueològica a....
Pista: Veiem cinc bancs. Tres d’ells estresen, 
dos relaxen.
 
Coordenades: 41.41548 2.18150
Dades del lloc: Si observem un plànol de la 
ciutat actual, en aquest entorn podem deduir 
l’encreuament de dos antics camins:  L’estrata 
subteriora i el camí del Nord.
Pista: El Dr. Ginecós no deixa aparcar
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