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L'AQÜEDUCTE DEL GAIÀ

A les ciutats romanes els calia una gran quantitat d'aigua per satisfer les necessitats

dels seus habitants, i Tärraco no en va ser pas una excepció. En els primers temps (segles

II-I aC), I'aigua procedia fonamentalment dels recursos hídrics del turó on s'assentava la

ciutat, amb la important reserva d'aigua que representa el llac subterrani, els afloraments

naturals després monumentalitzats com la font dels Lleons, la construcció d'obres com el

cuniculus (un aqüeducte excavat alarocaque se situa a uns 13 m de profunditat sota de

l'àrea del fòrum) o cisternes que recollien I'aigua de pluja (Burés et nl., 1998). Però I'aigua

que podia obtenir-se per aquests procediments era limitada i aviat van ser necessàries no-

ves aportacions mitjançant la construcció de dos aqüeductes.

Aquestes dues grans obres d'enginyeria hidràulica es van portar a terme durant el segle

I, just quan la ciutat ja s'havia convertit en capital de la província més gran de I'Imperi, la

Tarraconensis. Aquestes infraestructures van anar lligades al creixement urbanístic del nu-

cli urbà que es va produir en època d'August i van possibilitar el manteniment de moltes

de les activitats que es desenvolupaven a la ciutat, des de les termes fins a les fonts.

La construcció d'un aqüeducte era una obra de gran volada que necessàriament havia

de ser organitzada des del poder. Aquí hi intervenia un nombrós personal: enginyers, ar-

quitectes, picapedrers, transportistes, paletes, obrers no qualificats, etc. Eren obres que re-

querien un altíssim pressupost, només assequible a les buuaques de l'estat, de I'emperador

o, amb un gran esforç, de les ciutats. Són comptats els casos en què I'evergetisme privat

pagà conduccions hidràuliques. El manteniment de les conduccions requeria també un

equip treballant constantment, organitzat des de la ciutat, que s'encarregava de la inspec-

ció i del manteniment de les conduccions.ta3

En una ciutat com Roma, on el tema de I'aigua era de vital importància, l'organització

era dirigida, després de la mort d'Agripa, per un curator aquarurn publicarum que havia

de ser obligatòriament excònsol, la qual cosa indica la gran importància del càrrec. A
Roma, a banda de la informació proporcionada per les inscripcions, comptem amb una

obra fonamental sobre el tema: Els aqüeductes de la ciutøt de Roma, escrita per Frontí, un

curãtzr dquarum de finals del segle I. IJaportació dels aqüeductes a la ciutat de Roma era

de més d'1.000.000 de m3 per dia. Es calcula que la població de Roma en època de Tfajà

era d'1.000.000 de persones, la qual cosa representa una mitjana d'uns 1.000 litres per ha-

bitant, que es pot confrontar amb els 475litreslhabitant disponibles a Roma l'any 1968.

En contraposició amb la riquesa de dades escrites de què disposa la capital de l'Imperi,
a Târragona només comptem amb les restes de les conduccions. Les fonts escrites antigues

no en diuen res, ni tampoc l'epigrafia. Una ratio de 1.000 litres per habitant sembla molt
per a Tarragona, però en el cas hipotètic que els aqüeductes tarraconenses aportessin un
cabal com els dels aqüeductes més petits de Roma 

-uns 
15.000 m3ldia-, distribuïts en-

rre una població màxima d'uns 30.000 habitants, en resulta justament la quota de Roma
(LópezVilar i Piñol, 1999).

Sovint calien costoses infraestructures per fer arribar I'aigua a les fonts públiques, a les

termes i a d'altres establiments on era un element indispensable. Partint d'una resclosa,

era conduida mitjançant un canal cobert (l'aqüeducte) fins a arribar al dipòsit d'enüada
(castellum aquae). Els aqüeductes havien d'aprofitar el pendent natural per aconseguir la

ra3 La bibliograÊa sobre aqüeductes és molt nombrosa, fins i tot d'època clàssica, entre la qual excel.leix

el tractat de Frontí De aquae ductu Urbis Rornae. A continuació oferim la referència d'algunes obres de

caràcter general: Ashb¡ 1935; Fernández Casado, 1983; Hodge, 1992; Panimolle, 1968.
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Fig. 222:Seccó de I'aqüeducte del
Gaià. (Extret de Corlés, 1993)

circulació de I'aigua, i per això sovint tenen un recorregut sinuós que s'adapta a I'orografia.
Tarraco es va abastir a partir del segle I dC de dos aqüeductes que prenien l'aigua dels rius
més propers a la ciutat: el Francolí i el Gaià.laa

Laqüeducte del Francolí tenia una longitud meno¡ uns 15 km, i agafava I'aigua en un
punt proper a Puigdelfí. El Pont del Diable, amb 2I7 m de longiudi2Z m d'altura maxi-
ma, forma part d'aquesta conducció; és el tram més espectacular i també el més conegur.
Entrava a la ciutat per la muralla, aproximadament per la zona del fòrum de la colònia.

Laqüeducte del Gaià és el més llarg i el que presenta més interès per a nosalûes, atès
que passa per territoris relativament propers a Valls. És el més llarg, amb una longitud su-
perior als 40 km. Naixia al Pont d'Armentera, a una cota d'uns 350 metres sobre el nivell
del mar. Durant el seu traçat, i per salvar els desnivells del terreny, es van utilitzar diferents
tècniques constructives. En els punts on el terreny natural discorria a una cota alta, la
roca es retallava en forma de mina, la qual es reutilitzava parcialment com a conducció.
En altres punts es va construir la conducció amb paredat. Només en els llocs on els desni-
vells eren més pronunciats, o s'havien de salvar valls, es va oprar per construir I'aqüeducte
damunt d'una estructura d'arcades, però no se'n conserva cap en bones condicions. Se

n ha de suposar un de més espectacular fins i tot que el Pont del Diable, a la sortida de

taa Per al traçat dels aqúeductes de Tarraco, són fonamentals els següents articles: Cortés, Benet i
Bermúdez, 1989; Cortés t993;LópezVilar i piñol, 1999.
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Fig 3: G.LS.l0. Secció trans- 7. Capa de preparació

3. Capa de formigó 10. Opus s¡gninum
4. Pla hor¡tzontal 1 1. Terra vegetal
5. Vo¡ta 12. Roca
ô Arrebossat 13 Terra



la muntanya de I'Oliva, on hi havia una torre de distribució des d'on partien dos ramals.

El primer anava fins al Fòrum Provincial, però per arribar-hi calia salvar una vall, per la
qual cosa va ser necessari construir un llarg pont de doble arcada construït amb grans car-

reus, amb una longitud superior als 800 m i una altura d'uns 25 m. D'aquest pont) que

hem d'imaginar similar al Pont del Diable, només s'han descobert dos dels basaments, i
probablement fou desmuntat en època tardoromana o medieval, atès que en el segle XVI
ja havia desaparegut. Un cop arribat a la muralla, es tornava a bifurcar: una conducció
penetrava a I'interior de I'actual nucli antic i una segona discorria adossada a la base de

la muralla i proveïa probablement el circ romà. El segon ramal que baixava de I'Oliva es

dirigia cap ala.part mitjana de la ciutat.
Les restes de I'aqüeducte del Gaià es conserven prou bé i poden seguir-se amb relativa

facilitat, atès que normalment han estat reutilitzades com a marges de contenció dels

camps de conreu. Això es deu al fet que estan a una mateixacota, seguint les corbes de

nivell, circumstància que les fa aptes per a aquest nou ús. Els primers trams es úoben
ben conservats entre Santes Creus i Vila-rodona, pujant cap al monestir, a l'esquerra de

Fig. 223:
Fragment de

l'aqüeducte del
Gaià dins del

terme municipal
de la Secuita,

en un punt
pròxim alde

Vallmoll. (López)

Fig. 224: Arribada
de I'aqüeducte
a la ciutat, poc
abans de la
muntanya de
I'Oliva. (López)

rn

:
\

-

è:
C)

1Ã7



Ê

{
L!

!

!
!

368

la comarcalT-2}3l, paral'lels a la carretera. Després la conducció es perd, però la lògica

obliga afer-lapassar a molt poca distància d'Alió, Puigpelat i Vallmoll. Entre Vallmoll i la

Secuita reapareix. Precisament en el terme de la Secuita es troben alguns dels trams més

ben conservats. Laqüeducte envolta el poble i es dirigeix cap als Pallaresos i a Tärragona.

Laqüeducte era un canal format per dos murs paral'lels de pedra lligada amb morter de

calç, rot i que sovint un dels murs queda substituTt per la roca retallada. Entre els dos murs

hi ha una solera o paviment que, com la cara interna dels murs, compta amb un recobri-

menr impermeabilitzant constituTt per una barreja de morter de calç, petits fragments de

ceràmica i cendra (opus signinum).Tot plegat es cobreix amb una volta de canó realitzada

mitjançant un encofrat en el qual sovint s'aprecien els negatius dels taulons de la cintra.

La part que queda descoberta a I'exterior 
-generalment 

un dels murs i I'exterior de la

ysf¡¿- s'arrebossen. Les mesures interiors són de I40 cm d'alçada per 70 cm d'amplada

aproximadamenr. La conducció disposa, a intervals, de registres de planta quadrada oberts

a la voka, que complien la missió de facilitar I'accés del personal de neteja i manteniment

de I'aqüeducte. Cal suposar que va seguir en funcionament fins al Baix Imperi romà.

lany 1779 vaprendre possessió el nou arquebisbe de Tärragona, Joaquín de Santiyán,

que es va preocupar del proveTment d'aigua a la ciutat i que va impulsar la construcció

d'una nova conducció, I'anomenada Mina de I'Arquebisbe. Coneixedor de I'existència

del vell aqüeducte romà, va encomanar a l'enginyer Juan Antonio Rovira un estudi sobre

les possibilitats de reaprofitar les antigues restes de cana a I'obra nova. El resultat propor-

cionà un detallat aixecament topogràfic de la conducció romana, descobertiafa alguns

anys per Eloy Hernández a l'Arxiu Històric Militar de Madrid, on es conserva (Bonet er

al., 1993). El plànol, que data de l'any 1787, inclou també una detallada descripció dels

trams en bon estat, els reparables i els que calia refer del tot. Es va concloure que no era

possible aprofitar el vell aqüeducte i es va decidir construir-ne un de nou. La diferència

fonamental respecte al romà era el punt de captació, que ara se situava en les proximitats

de Puigpelat; més proper, doncs, aTatagona. Per la resta, tant en la seva estructura com

en el seu recorregut era molt similar al romà. Efectivament, hi discorre paral.lel gairebé

sempre, però a una cota lleugerament superior. Després de recórrer 28,3 km, I'aigua arribà

per primer cop a Tarragona I'any 1786.
A banda d'aquesr estudi de Rovira, gairebé la totalitat d'estudis sobre els aqüeductes de

Tarraco 
-des 

del segle XVI- s'ha centrat sempre en el Pont del Diable, sens dubte per

la seva espectacularitat. De fet, no és fins a la dècada dels anys vuitanta del segle )C( que

s'emprèn un treball seriós sobre les conduccions romanes des del Laboratori d'Arqueologia

de la Universitar de Tärragona. Atesa la magnitud dels traçats, es vâ centrar l'estudi en

la documentació dels diferents trams conservats al terme municipal de la Secuita, estudi

que posteriorment fou publicat. A aquestes alçades, però, manca encaÍa una planimetria

acurada dels dos aqüeductes romans, i aquesta possiblement és la causa que els trams més

propers a Valls siguin actualment desconeguts. Aquest problema és més greu encara pel fet

que les explanacions agrícoles, noves zones urbanes, etc. estan destruint l'obra antiga sense

que sovint no s'hagi fet ni la més mínima documentació arqueològica.

Evidentment, en principi, I'aqüeducte romà no va tenir cap influència en I'estructura

agrícola del camp. Es tractava d'una obra concebuda per abastir la ciutat de Târraco i

I'aigua anavadestinada íntegrament a la capital. No obstant això, segur que devia marcar

el paisatge amb la seva presència, i no es pot descartar que puntualment alguns propietaris

fessin exrraccions il.legals d'aigua per aprofitar-la en el reg dels camps, com tan sovint es

documenta en d'altres llocs.


