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‘Salve visitator!’  
Un passeig virtual per Bàrcino

constatar com ha crescut”, destaca 
el director de Patrimoni del consis-
tori, Josep Lluís Alay. 

“Podem veure com era el territo-
ri, la ciutat i com vivien i treballaven 
els habitants de Bàrcino. Tot està 
documentat i està relacionat amb el 
segle XXI. Podem observar tot el que 
s’ha guanyat al mar durant aquests 
segles, que les principals vies roma-
nes que es van construir encara 
s’utilitzen o com ha crescut la ciutat, 
que quan es va fundar només tenia 
entre 10 i 12 hectàrees –detalla Mi-
ró–. El que sabem ho hem dibuixat 
i el que no, ho hem buscat en ciutats 
semblants com Pompeia o en trac-
tats urbanístics romans”.  

L’aplicació anirà incorporant no-
ves recerques. De moment, s’hi po-
den trobar estudis i teories inèdites. 
Per exemple, que la zona del Forum 
(a l’actual plaça Sant Jaume) estava 
construïda en terrasses. O que l’ar-

quitecte Josep Puig i Cadafalch es 
va equivocar en els seus càlculs so-
bre com era el temple d’August. 
“Gràcies a la nova aplicació, hem 
constatat que si s’hagués constru-
ït segons les dades de Cadafalch, el 
temple hauria caigut”, destaca Mi-
ró. Altres dades que refuten teori-
es anteriors demostren que Barce-
lona es va construir sobre dos tu-
rons i no sobre un, com s’assegura-
va tradicionalment.  

45.000 euros de pressupost 
Aniran apareixent noves investi-
gacions, com la dieta dels habi-
tants de Bàrcino, i es mostrarà la 
Domus del carrer Avinyó, que 
s’obrirà al públic al març. A la web 
també hi ha un apartat d’història, 
un glossari amb termes llatins, un 
apartat amb rutes per les restes de 
la Bàrcino romana i una galeria 
fotogràfica. La nova aplicació, que 
ha tingut un pressupost de 45.000 
euros, s’ha gestat durant un any i 
mig. “No és un bolet”, destaca el 
regidor de Cultura, Jaume Ciura-
na. Forma part d’un projecte molt 
més ampli.  

El pla Bàrcino vol mostrar el 
coneixement acumulat sobre el 
passat romà de la ciutat els últims 
80 anys. A l’aplicació, per exem-
ple, es mostren totes les vil·les ro-
manes que s’han anat descobrint. 
O es pot resseguir el traçat de 
l’aqüeducte: des del Besòs fins a 
l’entrada a la ciutat per la plaça 
Nova. “Mostrar l’aqüeducte o re-
descobrir les vil·les romanes tam-
bé ajudarà a portar el pla Bàrcino 
als districtes”, diu Miró.e

Una vista aèria de Bàrcino, que ocupava unes 10 hectàrees, i una comparació amb la Barcelona actual. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Una aplicació fa visible la Barcelona romana del segle III en 3D

HISTÒRIA 

Sobrevolar la Bàrcino romana i pas-
sejar-se pel Mont Tàber, entrar a les 
termes públiques de la plaça de Sant 
Miquel, escolar-se en el dormitori 
d’una Domus o descobrir què és aqua 
et dignitas –la dignitat romana exigia 
que arribés aigua de la millor qualitat 
i gratuïtament a la ciutat– són moltes 
de les possibilitats que ofereix Bàrci-
no 3D, la nova aplicació que acaba de 
llançar l’Ajuntament de Barcelona. 
De moment es pot descarregar gratu-
ïtament per a tauletes i abans de fi-
nals d’any també estarà disponible 
per a smartphones i a Google Earth. 

Aquest any, quan se celebren 
2.000 anys de la mort de Cèsar Au-
gust, l’emperador romà que va fun-
dar la Colonia Iulia Augusta Faven-
tia Paterna Barcino ex novo, el con-
sistori barceloní vol fer visible el 
que és invisible i han reproduït com 
era Bàrcino al segle III. “Hem triat 
aquest segle perquè és quan es van 
acabar les 76 torres i les quatre por-
tes de la muralla”, assenyala la res-
ponsable del pla Bàrcino del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona, Carme 
Miró. “No és només una represen-
tació teatralitzada o cinematogràfi-
ca de Bàrcino, va molt més enllà”, 
afegeix Marc Hernández, que amb 
Miró ha fet el projecte de l’aplicació. 

Tots els edificis estan georefe-
renciats. “Les imatges estan ancora-
des amb coordenades reals. Hi ha ri-
gor acadèmic i urbanístic, podem 
veure com era Bàrcino i la podem 
superposar a la Barcelona actual i 
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La muralla tal com es conserva se superposa a una 
imatge virtual del segle III. AJUNTAMENT DE BARCELONA

No hi ha pallassos 
assassins, sinó 

assassins vestits 
de pallasso 

●● Protesta. La policia francesa es-
tà preocupada pel fenomen recent 
dels pallassos agressius en diverses 
ciutats, on individus amb aquesta fi-
la i armats amb ganivets de plàstic 
però també amb bats de beisbol han 
espantat nens i iaies. Potser tot ple-
gat només és una febre provocada 
per la festa anglosaxona de Hallowe-
en i desapareixerà tal com ha vingut. 
Però la notícia coincideix amb la 
queixa de l’associació de pallassos 
dels Estats Units (uns 4.000 socis), 
justament per la demonització del 
bon pallasso que practica Holly-
wood des de la versió televisiva de la 
novel·la It de Stephen King, amb 
Pennywise, el pallasso ballarí. La 
protesta es fa forta arran de l’èxit de 
la sèrie American horror story, amb 
assassins amb cara de pallassos.  

● Insult degradant. El portaveu 
dels pallassos nord-americans, 
Glenn Kohlberger, va declarar a The 
Hollywood Reporter: “Nosaltres no 
podem donar suport a cap mitjà que 
afavoreixi la coulrofòbia [la por irra-
cional als pallassos]”. Jo hi afegiria 
una queixa universal: la utilització 
de la paraula pallasso com a insult, 
com a forma de degradar, de des-
qualificar algú, amb motiu o sense. 
Els pallassos agressius fins a l’assas-
sinat han sigut recurrents al cine-
ma. Però que quedi clar que eren as-
sassins amb màscares de pallassos, 
com el Joker de Batman o els del 
film Balada triste de trompeta, 
d’Álex de la Iglesia.  

● Rayito. La coulrofòbia pren el 
nom del calçat destinat a augmen-
tar l’estatura dels actors en les tra-
gèdies clàssiques. A l’Espanya de 
pandereta i catedrals, el fenomen és 
inexistent i les úniques notícies re-
cents sobre pallassos són una foto-
grafia publicada en un diari digital 
d’un pallasso anomenat Rayito, as-
segut a la Gran Vía de Madrid amb 
un rètol prou clar: “Tinc gana”, i el 
Premio Nacional de circ atorgat a 
Merche Ochoa. 

● Pensament lliure. El pallasso és 
un personatge que desmunta les 
convencions socials, que fa el que no 
es pot fer i fins i tot el que a ningú 
se li acudeix fer, com ara posar-se 
un pop al cap per anar a una festa. El 
pallasso és un revulsiu, un defensor 
del pensament lliure i, al final, l’únic 
que pot fotre un pastís de nata a la 
cara de qualsevol sense que el con-
demnin a dos anys de presó, com ha 
passat fa uns dies a Espanya amb els 
que van fer tal despropòsit amb Yo-
landa Barcina, presidenta de Navar-
ra. Visca els pallassos!e
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