
LA MULTIPLICIDAD 
DE ENFOQUES 
EN HUMANIDADES

ERNESTO CUTILLAS ORGILÉS
(Editor)



LA MULTIPLICIDAD DE ENFOQUES  
EN HUMANIDADES



LA MULTIPLICIDAD DE ENFOQUES  
EN HUMANIDADES

Actas de las VIII Jornadas de Investigación  
de la Facultad de Filosofía y Letras  

de la Universidad de Alicante

(Alicante, 3 y 4 de mayo de 2018)

Editor:
Ernesto Cutillas Orgilés



COMITÉ ORGANIZADOR

Adam Abbou Natalia Garis
Irene Andreu Miguel Ángel Gómez

María Teresa Ávila Alexis A. Izquierdo
Sonia Carbonell Carlos Martos

Claudio Cremades Luis A. Monzó
Laura Díaz Francisco Ramírez

© De los textos: sus autores
© De esta edición: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Alicante

Edición a cargo de COMPOBELL, S.L. Murcia

ISBN: 978-84-949173-2-5
Depósito Legal: MU 276-2019

Maquetación e impresión: COMPOBELL, S.L. Murcia
Impreso en España - Printed in Spain.

Exención de responsabilidad: la responsabilidad sobre los trabajos aquí publicados recae en exclusiva 
sobre los autores/as de cada uno de ellos.

No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra, ni su tratamiento informático, ni la transmisión 
de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia u otros medios, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.



7

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ......................................................................................................................................  11

EL EVERGETISMO FEMENINO EN ÉPOCA DE DOMICIANO: DOS EJEMPLOS HISPANOS .........................  13
Patricia S. Martínez

MATER Y PASSIO EN MIENTRAS LOS HOMBRES MUEREN DE CARMEN CONDE ......................................  21
Anna Cacciola

LA IMAGEN DE LAS MUJERES EN LA PINTURA HOLANDESA DEL SIGLO XVII .......................................  27
Africa Quirant Vacas

LA MODA COMO REFLEJO DE LOS CAMBIOS SOCIALES TRAS LA REVOLUCIÓN FRANCESA .................  35
Laura Díaz Mejías

MARCAS DE GÉNERO EN LA CORRESPONDENCIA PRIVADA DE DOS ABADESAS FRANCESAS DEL 
SIGLO XIX ...............................................................................................................................................  41
Alexis Alfonso Izquierdo Morales

EL PORQUÉ DEL ESTUDIO DE LAS MASCULINIDADES DESDE LA HISTORIA Y LA EDUCACIÓN 
ILUSTRADA .............................................................................................................................................  47
Fernando Herranz Velázquez

LINGÜÍSTICA QUEER Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO. APLICACIONES EN EL ÁMBITO  
EDUCATIVO .............................................................................................................................................  53
José Javier Moreno SáncheZ

GEOGRAFÍA URBANA EN MARRUECOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: ESPACIOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS ...............................................................................................................................................  61
Inmaculada Garro Sánchez

D’OCELLS, PEIXOS I ANELLS: EL TEMA DE KÀMAR AZZAMAN A PIERRES DE PROVENÇA ........................  69
Vicent Pastor I Briones



multiplicidad de enfoques en humanidades8

LA CRIANÇA Y VIRTUOSA DOTRINA DE PEDRO DE GRACIA DEI: HACIA UNA EDICIÓN CRÍTICA ..............  75
Natalia Anaís Mangas Navarro

LA PRESENCIA DE LA MÚSICA EN DON QUIJOTE ..............................................................................................  81
Antonia Javiera Cabrera Muñoz

LA HUELLA DE LARRA EN LA OBRA PERIODÍSTICA DE JUAN BAUTISTA ALBERDI ................................  89
Rosa Moreno Alcaraz

ENEMIGOS DE AZORÍN EN LA PRENSA: ATAQUES A SU PASADO ANARQUISTA, CRISIS Y UN “CAMBIO 
DE LUZ” EN ABC (MAYO-JUNIO DE 1906) ...............................................................................................  95
Juanjo Payá Rico

EVARISTO ACEVEDO, UN ESCRITOR DE SU ÉPOCA.................................................................................  101
María Rita Rodríguez García

LA MESURA Y DESMESURA DE ODISEO EN LAS ADAPTACIONES JUVENILES DEL S. XXI  
DE LA ODISEA ............................................................................................................................................................  107
Daniel Ortiz García

TOPONIMIA HISTÓRICA DEL BAJO GUADALENTÍN.................................................................................  115
Francisco Ramirez Munuera

TRADUCCIÓN Y PARATRADUCCIÓN EN EDGAR ALLAN POE ...................................................................  123
Rosana Esquinas López

DICCIONARIO ELECTRÓNICO bilingüe CATALÁN-INGLÉS DE LOCUCIONES REFERENCIALES 
IDIOMÁTICAS DE SOMATISMOS..............................................................................................................  131
Xènia Escolano Marín

UN AULA DE ELE “AUMENTADA” .............................................................................................................  139
Francesco Volpicelli

EL COMERCIO FENICIO EN LAS COSTAS DEL SUDESTE PENINSULAR: UNA APROXIMACIÓN A SU 
ESTUDIO DESDE EL RESGISTRO ANFÓRICO (SS. VIII-VII A.C.) ...............................................................  147
Sergio Ferrer Sánchez

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA AL ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES DE MONTAÑA: LA CUENCA 
DEL TAIBILLA EN EL I MILENIO ANE .......................................................................................................  155
Miriam Alba Luzón

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA FUNERARIA: LAS 
NECRÓPOLIS DE HIPOGEOS Y SUS PROBLEMÁTICAS............................................................................  163
Sonia Carbonell Pastor

ÉTNIAS Y RELIGIÓN EN LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN LA MITAD ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE (SS.VI-II A.C.) ........................................................................................................................  171
Laura Castillo-Vizcaíno

ANÁLISIS MEDIANTE µFRX DE CERÁMICAS DECORADAS DE PEÑA NEGRA  
(CREVILLENT, ALICANTE) .......................................................................................................................  179
Irene Vinader Antón



VIII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 9

FÍBULAS ESCUTIFORMES EN LA PENÍNSULA IBÉRICA ..........................................................................  187
Pablo Camacho Rodríguez

EL POBLAMIENTO RURAL EN LA ZONA COSTERA DE LA TARRACONENSIS EN EL BAJO IMPERIO, 
PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS Y MODELOS .............................................................................................  193
Rubén Santana Onrubia

PODER I PROPAGANDA IMPERIAL A TRAVÉS DELS MIL·LIARIS ............................................................  201
Antonio Sánchez Verdú

REPERCUSIONES POLÍTICO-MILITARES DE LAS INCURSIONES ESCANDINAVAS EN EL 230H/844 D.C. 
DURANTE EL REINADO DE ABDERRAMÁN II. EL SAQUEO DE SEVILLA ¿PUNTO DE INFLEXIÓN? ..........  211
José Daniel Busquier López

HISTORIA DE LAS TAKESHIMA/DOKDO: MOTIVO DE DISCORDIA ENTRE JAPÓN  
Y COREA DEL SUR ..................................................................................................................................  219
Luis Miguel Lalinde González

LA IDEA DE ESPAÑA ENTRE 1898 Y 1975 ..............................................................................................  229
Benigno Jesús Salvador Palanques

MEDIDAS ESTRUCTURALES IMPLEMENTADAS ANTE EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL NÚCLEO 
URBANO DE ASPE (ALICANTE) ...............................................................................................................  237
Esther Sánchez-Almodóvar

LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS RIESGOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE ALICANTE:  
UN ANÁLISIS COMPARATIVO. .................................................................................................................  251
Jaime Senabre-Pastor



201

PODER I PROPAGANDA IMPERIAL A TRAVÉS DELS MIL·LIARIS

Antonio SÁNCHEZ VERDÚ
Investigador predoctoral. Programa de Doctorat en Filosofia y Lletres

RESUMEN
La representació del poder polític en diversos àmbits de la societat i la cultura, comú a totes les èpoques 

històriques, tampoc és un element aliè a la societat romana. Existeixen diversos vehicles per a la transmissió de 
la propaganda imperial, com per exemple l’escultura, l’epigrafia honorífica o la numismàtica. A zones rurals també 
tindran importància els mil·liaris, que constitueixen altre mitjà per ennoblir l’elit. El que pretenem amb aquest text 
és, en primer lloc, explicar aquests monuments tant dins del seu context funcional com a referències viàries, com 
dins de la seua funció propagandística, per a després comparar les propostes historiogràfiques amb la informació 
recollida durant el nostre projecte de tesi doctoral i avaluar diferents possibilitats d’investigació.

Paraules clau: viae, mil·liaris, propaganda.

POWER AND IMPERIAL PROPAGANDA THROUGH THE MILESTONES

ABSTRACT
The depiction of political power in many spheres of society and culture, an interest common to all historical 

times, is not an odd element in Roman society. There are several vehicles for the transmission of imperial 
propaganda, such as sculpture, honorary epigraphy or numismatics. In rural zones, milestones are also important, 
as long as they consist in another way of honouring the elite. What we aim to do in this text is, first, to explain both 
the functional context of milestones as road references, and their propaganda function. Then, we will compare 
these data from historiography with the information collected in our thesis research in order to propose different 
investigation possibilities.

Keywords: viae, milestones, propaganda.

1. FORMES DE PROPAGANDA IDEOLÒGICA I POLÍTICA
Des de finals de la república es reprodueix al món romà un fenomen polític, social i cultural que és 

hereu del culte individual present en moltes societats de l’època antiga com és la transmissió d’una imatge 
idealitzada del governant. Si bé és cert que no és exclusiu de l’etapa imperial, tenint en compte per exemple 
l’epigrafia honorífica dels cònsols republicans, ens centrarem en els tres primers segles del principat amb 
l’objectiu d’analitzar la relació entre aquesta propaganda imperial i els mil·liaris de les províncies hispanes.

Però, abans hem d’esmentar algunes de les formes més habituals de representació i autorepresentació 
arran l’imperi. En primer lloc en fixarem en la imatge que transmetien els emperadors mitjançant l’escultura. 
La representació oficial del prínceps va passar per diverses etapes, des dels retrats idealitzats i atemporals 
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d’August fins a les escultures d’inspiració militar al primer terç del segle III, passant pels retrats realistes de 
l’època flàvia o la barba i els cabells arrissats dels anomenats “emperadors adoptius”. Tot i ser relativament 
abundants les representacions escultòriques dels emperadors, aquestes solien no reflectir la imatge real del 
governant. El que arriba, arrelant en l’espai però sobre tot en el temps, és el missatge que es pretenia transmetre 
a cada moment (Ramírez, 2002: 75-80): continuïtat dinàstica amb els juli-claudis, serietat en la gestió pública 
amb els Flavis, saviesa filosòfica amb els emperadors hispans o autoritat militar a partir de Trebonià (Figura 1).

Figura 1. Comparació dels diferents estils escultòrics durant l’alt imperi d’August a Trebonià.
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Els següents elements propagandístics són les inscripcions honorífiques. Aquestes 
estan presents, d’una banda, en l’epigrafia, a inscripcions i pedestals que es trobaven 
als fòrums de quasi totes les ciutats del món romà, fins i tot en províncies allunyades 
de la urbs. Com també ocorre a la numismàtica, un element important de lloança cap 
a l’emperador és la titulatura atribuïda als diferents governants, composada, a banda 
del nom i els diferents títols que van atribuint-se’ls, per l’adscripció dels descendents 
amb l’objectiu de perpetuar la dinastia. D’altra banda, a les monedes hem de afegir a 
la llegenda honorífica la representació de l’emperador present normalment a l’anvers i 
sobre tot la iconografia present al revers, que suposa un potent element 
propagandístic; es tracta d’una iconografia habitualment al·legòrica que pot 
representar des de fets bèl·lics coetanis fins a virtuts romanes com la pietas, passant 
per institucions (annona augusta, atributs sacerdotals), divinitats (soli invicto) i fins i 
tot situacions polítiques o militars idealitzades (Sutherland, 1984; Mattingly i 
Sydenham, 1930). 

Al parlar de propaganda ideològica ens hem de referir ineludiblement al culte imperial, 
la divinització dels emperadors traspassats (excepte en els casos on eren condemnats 
a damnatio memoriae). Aquesta pràctica, que tindrà una gran rellevància en les 
províncies d’Hispània (Etienne, 1958: 355, 519-523), s'institucionalitza oficialment 
després de la mort d'August i suposa una eina fonamental en la continuïtat dinàstica 
de l’alt imperi. El culte imperial es veu reflectit en molts dels elements arqueològics 
esmentats a aquest apartat (Garriguet, 1997: 43-59), i forma un vincle difícil de 
dissociar de la propaganda política a la qual ens referirem a continuació, ja que, en 
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Els següents elements propagandístics són les inscripcions honorífiques. Aquestes estan presents, 
d’una banda, en l’epigrafia, a inscripcions i pedestals que es trobaven als fòrums de quasi totes les ciutats 
del món romà, fins i tot en províncies allunyades de la urbs. Com també ocorre a la numismàtica, un element 
important de lloança cap a l’emperador és la titulatura atribuïda als diferents governants, composada, 
a banda del nom i els diferents títols que van atribuint-se’ls, per l’adscripció dels descendents amb 
l’objectiu de perpetuar la dinastia. D’altra banda, a les monedes hem de afegir a la llegenda honorífica la 
representació de l’emperador present normalment a l’anvers i sobre tot la iconografia present al revers, 
que suposa un potent element propagandístic; es tracta d’una iconografia habitualment al·legòrica que 
pot representar des de fets bèl·lics coetanis fins a virtuts romanes com la pietas, passant per institucions 
(annona augusta, atributs sacerdotals), divinitats (soli invicto) i fins i tot situacions polítiques o militars 
idealitzades (Sutherland, 1984; Mattingly i Sydenham, 1930).

Al parlar de propaganda ideològica ens hem de referir ineludiblement al culte imperial, la divinització 
dels emperadors traspassats (excepte en els casos on eren condemnats a damnatio memoriae). Aquesta 
pràctica, que tindrà una gran rellevància en les províncies d’Hispània (Etienne, 1958: 355, 519-523), 
s’institucionalitza oficialment després de la mort d’August i suposa una eina fonamental en la continuïtat 
dinàstica de l’alt imperi. El culte imperial es veu reflectit en molts dels elements arqueològics esmentats 
a aquest apartat (Garriguet, 1997: 43-59), i forma un vincle difícil de dissociar de la propaganda política 
a la qual ens referirem a continuació, ja que, en molts casos, acaba per ser una divinització en vida dels 
governants, consolidant així qualsevol procés d’autorepresentació ideològica.

Per últim, a cavall entre l’àmbit propagandístic i el de les comunicacions terrestres tenim els elements 
cartogràfics. És evident que davant un mapa o una descripció cartogràfica (com la Tabula Peutingeriana 
o l’Itinerarium Antonini Augusti) pensem automàticament en la seua funció “original” com a indicadors 
d’un viatge, però no falten autors que posen en relleu l’evident voluntat propagandística derivada de la 
idealització de rutes i ciutats (Talbert, 2010: 133-157) o senzillament propagant la idea d’expansió 
territorial de la cultura romana entre la població (Molina, 2010: 254), encara que no és una idea unànime en 
la investigació (Fodorean, 2015: 316).

2. INFORMACIÓ ALS MIL·LIARIS
Formalment, els mil·liaris són monuments epigràfics que servien com a fita viària bé mitjançant la 

indicació de la distància entre les estacions viàries o bé servint com a punt de control en els desplaçaments. 
Encara que habitualment són cilíndrics, la seua morfologia era heterogènia, havent-se trobat mil·liaris amb 



VIII Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 203

diferents tipus de bases i remats, fins i tot tallats en alt relleu a la roca. Per el moment, dins del treball de 
tesi que estem duent a terme hem catalogat un total de 1505 mil·liaris a les províncies hispanes, encara 
que per a l’anàlisi epigràfic hem descartat aquells il·legibles o anepígrafs, dels quals no podem extraure 
informació: això redueix el nombre total de la mostra a 934 exemplars.

Tradicionalment els historiadors han sigut capaços, gràcies als mil·liaris, de localitzar trams de 
calçades o identificar èpoques de major o menor activitat edilícia a les viae. Amb tot, l’article no pretén 
tractar les seues aplicacions historiogràfiques, sinó el propòsit original dels mateixos. Així, reconeixem 
dos vessants a l’hora de parlar de la seua finalitat inherent: una propagandística i altra funcional (Figura 2).

Figura 2. Mil·liari de Chã de Vilar, Terras de Bouro, Portugal (CIL II, 4803).
A l’esquerra, elements honorífics. A la dreta, elements funcionals.

 Titulatura imperial    Actuacions en la via

 Referència al legatus augusti    Indicació de distàncies

Font: Rodríguez, Ferrer i Álvarez, 2004: 425.

2.1. Vessant honorífica
Evidentment, la interpretació propagandística dels mil·liaris està basada en la lectura de les inscripcions 

que presenten. Dins d’aquestes l’element amb més importància és la titulatura imperial, que, com s’aprecia 
al gràfic inferior (Gràfic 1), apareix pràcticament a tots els epígrafs llegibles. D’una banda, és normal que 
la majoria dels mil·liaris conserve almenys una part de la titulatura, ja que en molts casos ocupa la gran 
majoria de l’espai epigràfic; a més, molts dels mil·liaris llegibles que manquen d’aquesta referència estan 
fragmentats o, senzillament, només conserven indicacions de distància o actuacions viàries, cosa que no 
vol dir que originalment no tingueren inscripció honorífica. Per tant, podem concloure quasi amb seguretat 
que tots els mil·liaris contenien una referència més o menys desenvolupada al governant i en molts casos 
també als seus descendents o successors.
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Gràfic 1. Elements honorífics als mil·liaris documentats.
Gràfic 1. Elements honorífics als mil·liaris documentats.

 

El segon element honorífic present als mil·liaris està constituït per les mencions als 
governadors provincials, als quals teòricament s’esmenta de dos maneres: com a 
funcionaris encarregats del control de les obres viàries (curante, curator, cura agente), 
o com a càrrecs polítics (legatus augusti pro praetore, legato augustorum). Obviant de 
moment l’atribució política, que en tots els casos correspon al representant del 
princeps dins de la província, hem de parlar breument de la possibilitat d’associar el 
càrrec de governador amb el de gestor de les vies, el curator viarum. Aquest últim 
seria l’encarregat de vigilar l’execució de treballs en les viae i de cobrar els tributs per 
al seu manteniment, tenint caràcter permanent almenys en època imperial i amb 
seguretat en les grans vies itàliques (Arasa i Rosselló, 1995: 69; Ponte, 2007: 217). 
Chevallier (1972: 77), entre altres, apunta a que en l’àmbit provincial serien els 
governadors qui assumirien aquesta funció, encara que no deixa clar si ostentarien el 
títol de forma oficial. 

Quantitativament, però, aquestes referències constitueixen una escassa minoria entre 
els mil·liaris documentats; només a un 5% dels epígrafs llegibles podem trobar una 
menció al governador (Gràfic 1). És més, només coneixem dos personatges vinculats 
amb aquestes funcions, ambdós a l’àmbit de la província Tarraconense: Caio 
Calpetano Rantio, legatus durant el regnat de Tit, i Quinto Decio, que ocuparia el 
càrrec amb Maximí el Traci. 

Finalment trobem 10 dedicatòries que ixen de la norma general, 7 de les quals 
esmenten el que podem interpretar com una intervenció privada (potser finançament, 
potser cessió de terres, participació mitjançant munera...) d’un evergeta particular o 
bé de comunitats més o menys àmplies que contribuirien a les tasques viàries 
(Melchor, 1992: 370-371). D’altra banda, 3 exemplars reflecteixen la participació de 
les legions en la política viària: son 3 mil·liaris d’època d’August, trobats al convent 
Caesaraugustanus, on apareixen cadascuna de les legions presents en Hispània 

El segon element honorífic present als mil·liaris està constituït per les mencions als governadors 
provincials, als quals teòricament s’esmenta de dos maneres: com a funcionaris encarregats del control de 
les obres viàries (curante, curator, cura agente), o com a càrrecs polítics (legatus augusti pro praetore, legato 
augustorum). Obviant de moment l’atribució política, que en tots els casos correspon al representant del 
princeps dins de la província, hem de parlar breument de la possibilitat d’associar el càrrec de governador 
amb el de gestor de les vies, el curator viarum. Aquest últim seria l’encarregat de vigilar l’execució de 
treballs en les viae i de cobrar els tributs per al seu manteniment, tenint caràcter permanent almenys en 
època imperial i amb seguretat en les grans vies itàliques (Arasa i Rosselló, 1995: 69; Ponte, 2007: 217). 
Chevallier (1972: 77), entre altres, apunta a que en l’àmbit provincial serien els governadors qui assumirien 
aquesta funció, encara que no deixa clar si ostentarien el títol de forma oficial.

Quantitativament, però, aquestes referències constitueixen una escassa minoria entre els mil·liaris 
documentats; només a un 5% dels epígrafs llegibles podem trobar una menció al governador (Gràfic 1). És 
més, només coneixem dos personatges vinculats amb aquestes funcions, ambdós a l’àmbit de la província 
Tarraconense: Caio Calpetano Rantio, legatus durant el regnat de Tit, i Quinto Decio, que ocuparia el càrrec 
amb Maximí el Traci.

Finalment trobem 10 dedicatòries que ixen de la norma general, 7 de les quals esmenten el que 
podem interpretar com una intervenció privada (potser finançament, potser cessió de terres, participació 
mitjançant munera...) d’un evergeta particular o bé de comunitats més o menys àmplies que contribuirien 
a les tasques viàries (Melchor, 1992: 370-371). D’altra banda, 3 exemplars reflecteixen la participació de 
les legions en la política viària: son 3 mil·liaris d’època d’August, trobats al convent Caesaraugustanus, on 
apareixen cadascuna de les legions presents en Hispània després de les guerres càntabres (IV Macedonica, 
VI Victrix, X Gemina) i que evidencien la participació d’aquests cossos militars en la política viària de la 
zona de l’Ebre.

2.2. Vessant funcional
La vessant utilitària dels mil·liaris també es pot identificar a partir de 3 elements fonamentals. El primer 

és la informació que apareix a les inscripcions sobre actuacions edilícies portades a terme a les vies, 
que apareix a 154 dels mil·liaris catalogats (Gràfic 2). Bàsicament hi ha tres actuacions documentades: 
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tasques de construcció (referides amb els termes fecit, facta, fecervnt o constituervnt), de reparació (que 
identifiquem amb restituit, restituervnt o restitvere) i finalment, labors de reconstrucció (esmentades amb 
refecit o refecerunt). Alhora, en alguns casos s’inclou al mateix epígraf la referència a tasques conjuntes o 
activitats especials en el marc d’una mateixa via de comunicació; així, tenim sobre tot exemples d’actuacions 
en ponts (per exemple CIL XVII/1,156: vias et pontes tempore vetustatis conlapsos restituerunt), però també 
murs (CIL II 4853: muros et pontis in temporibus vetustate comlapsos restitui praeceperum) o fins i tot llits 
de rius (CIL XVII/1, 46: Sibi devita a munda et fluvio).

Gràfic 2. Elements funcionals als mil·liaris documentats

després de les guerres càntabres (IV Macedonica, VI Victrix, X Gemina) i que 
evidencien la participació d’aquests cossos militars en la política viària de la zona de 
l’Ebre. 
 
2.2. Vessant funcional 
La vessant utilitària dels mil·liaris també es pot identificar a partir de 3 elements 
fonamentals. El primer és la informació que apareix a les inscripcions sobre actuacions 
edilícies portades a terme a les vies, que apareix a 154 dels mil·liaris catalogats 
(Gràfic 2). Bàsicament hi ha tres actuacions documentades: tasques de construcció 
(referides amb els termes fecit, facta, fecervnt o constituervnt), de reparació (que 
identifiquem amb restituit, restituervnt o restitvere) i finalment, labors de 
reconstrucció (esmentades amb refecit o refecerunt). Alhora, en alguns casos s’inclou 
al mateix epígraf la referència a tasques conjuntes o activitats especials en el marc 
d’una mateixa via de comunicació; així, tenim sobre tot exemples d’actuacions en 
ponts (per exemple CIL XVII/1,156: vias et pontes tempore vetustatis conlapsos 
restituerunt), però també murs (CIL II 4853: muros et pontis in temporibus vetustate 
comlapsos restitui praeceperum) o fins i tot llits de rius (CIL XVII/1, 46: Sibi devita a 
munda et fluvio). 
 

Gràfic 2. Elements funcionals als mil·liaris documentats

 
 
El segon component funcional que podem trobar als mil·liaris està conformat per les 
indicacions de distància entre les estacions viàries. En total, hem catalogat 343 
mil·liaris als quals es conserven les milles que separaven la ubicació original del 
mil·liari del corresponent caput viae. Aquestes distàncies són extremadament 
variades, indicant des d’una milla en exemplars situats molt a prop del punt d’inici de 
la medició fins a una quantitat superior a les 250 milles –és a dir, al voltant de 400 km-

El segon component funcional que podem trobar als mil·liaris està conformat per les indicacions 
de distància entre les estacions viàries. En total, hem catalogat 343 mil·liaris als quals es conserven les 
milles que separaven la ubicació original del mil·liari del corresponent caput viae. Aquestes distàncies 
són extremadament variades, indicant des d’una milla en exemplars situats molt a prop del punt d’inici 
de la medició fins a una quantitat superior a les 250 milles –és a dir, al voltant de 400 km-, depenent de 
quins capita prengueren com a referència (CIL XVII/1,42; CIL XVII/1,131). En alguns casos trobem fins i tot 
discrepàncies en la distància referida en mil·liaris d’una mateixa via que comparteixen situació geogràfica, 
probablement a causa del canvi de caput per al recompte de milles, o al canvi de sentit d’aquesta presa de 
mesures (Arasa, 1991: 453-455).

Encara que no tots, la majoria dels mil·liaris que conserven aquesta relació de distància també ens 
donen informació –directament o indirecta- sobre el nom i la ubicació del caput viae al qual fan referència, 
és a dir, pot estar-hi present a la inscripció, o es pot deduir a partir de la distància que marca el mil·liari: per 
no estendre’ns, només esmentarem algunes de les principals fites per al còmput de distàncies: Bracara per 
al sector nord-occidental, amb prop de 100 testimonis directes, Emerita per a la anomenada “via de la plata” 
o el Ianus Augustus (l’arc que teòricament marcava el límit entre la província Tarraconensis i la Baetica) per 
a la part meridional de la península.

Finalment, la tercera missió funcional consistiria en que els mil·liaris també configuren un marcador 
geogràfic primitiu. És a dir, en una època en la que no existeixen les coordenades i qualsevol viatge era un 
recorregut entre dos indrets (com reflecteixen els itineraris), els mil·liaris servirien de punt de control en 
aquest desplaçament. Aquesta idea de “concepció hodològica” de l’espai va ser desenvolupada per Pietro 
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Janni (1984), i ha sigut utilitzada, d’una banda, per explicar el paper d’alguns elements cartogràfics com la 
Tabula Peutingeriana o l’itinerari d’Antoní (Ruiz, 1999: 157; Colins i Laurence, 2001: 29), i més recentment, 
ha sigut aplicada per Sergio España per a tenir en compte els mil·liaris com fites territorials i visuals 
relativament perpètues que es van succeint en el transcurs del desplaçament (España, 2017a: 37).

3. CARACTERÍSTIQUES DE LA REPRESENTACIÓ

3.1. Propaganda o utilitat?
A banda de les dades empíriques, existeix un cert debat historiogràfic al voltant de la idea de si els 

mil·liaris tenien una funció real de marcadors viaris o eren senzillament inscripcions propagandístiques. 
En síntesi, la majoria de les postures (Salama, 1987; Laurence, 2004; España 2017b) proposen que els 
mil·liaris experimenten un canvi funcional que comença al segle II i es consolida al III o fins i tot al IV 
(Sillières, 1986: 352) mitjançant unes modificacions que van des de la inscripció en datiu del nom de 
l’emperador –indicant així una iniciativa de les autoritats locals- a l’omissió als epígrafs d’elements tant 
honorífics com funcionals, sobre tot la indicació de milles (Salama, 1987: 58-59; España, 2017b: 341). 
Amb tot, no hi ha que identificar l’absència d’indicacions mil·liàries amb una manca total de funcionalitat; 
és possible que aquests mil·liaris es trobaren al mateix lloc on altres sí indicaven distàncies –i fer-ho de 
nou podria resultar redundant- (Velaza, 2016: 219), al temps que en alguns d’aquests mil·liaris és possible 
documentar actuacions edilícies (Mantas, 2012: 150-151).

Gràfic 3. Distribució cronològica dels elements funcionals als mil·liaris

Així, la immensa majoria dels elements funcionals apareixen a mil·liaris datats entre el 
començament del principat i mitjan segle III, concordant així amb la idea d’evolució 
esmentada anteriorment. Però, tot i això, no podem parlar d’una pèrdua total del 
caràcter funcional durant el Baix Imperi ja que, encara que escasses, seguim 
documentant actuacions i indicacions de distàncies, potser reflectint realment un 
descens en les actuacions edilícies. Alhora, s’ha de tenir en compte la reducció del 
material epigràfic recuperat a partir del segle III tant per l’afebliment econòmic durant 
el dominat i la conseqüent baixada de producció epigràfica com per l’absència de 
troballes a l’actualitat, amb la qual cosa és possible que encara comptem amb una 
mostra lleugerament esbiaixada. 
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3.2. Representació o autorepresentació? 
Establida, doncs, aquesta dualitat de funcions i el seu marc cronològic, intentarem 
reflexionar breument sobre els responsables d’erigir i dedicar els mil·liaris, pregunta 
que probablement estiga relacionada amb els agents encarregats de construir, 
finançar i controlar les obres viàries. Com s’ha posat de manifest en línies anteriors, 
comptem amb tres elements implicats en aquest procés; el que hem de diferenciar és 
qui apareix vinculat als mil·liaris mitjançant una dedicació aliena i qui ho pot fer com a 
mitjà d’autorepresentació. 
En primer lloc, podem parlar de representació de l’emperador, ja que és poc probable 
que aquest estiguera involucrat en la construcció. Si bé era habitual durant l’Alt Imperi 
que l’emperador contribuïra a les obres públiques a través del fiscus (Muñiz, 1990: 22-
25), res ens fa indicar que fóra ell qui portara a terme un control efectiu sobre la 
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Contrastem aquest marc teòric amb les dades recollides (Gràfic 3). Dels mil·liaris amb obres referides 
(154 en total), 116 corresponen al període entre August i Alexandre Sever, que prenem com a límit polític 
de l’Alt Imperi, mentre que a partir de Maximí només tenim 38 evidències, que es redueixen a 12 si excloem 
aquest regnat. Pel que fa als exemplars amb indicació de milles, d’un total de 302 mostres, 242 corresponen 
al període entre August i Alexandre Sever i només 45 corresponen al interval de temps després de Maximí.

Així, la immensa majoria dels elements funcionals apareixen a mil·liaris datats entre el començament 
del principat i mitjan segle III, concordant així amb la idea d’evolució esmentada anteriorment. Però, tot i 
això, no podem parlar d’una pèrdua total del caràcter funcional durant el Baix Imperi ja que, encara que 
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escasses, seguim documentant actuacions i indicacions de distàncies, potser reflectint realment un 
descens en les actuacions edilícies. Alhora, s’ha de tenir en compte la reducció del material epigràfic 
recuperat a partir del segle III tant per l’afebliment econòmic durant el dominat i la conseqüent baixada de 
producció epigràfica com per l’absència de troballes a l’actualitat, amb la qual cosa és possible que encara 
comptem amb una mostra lleugerament esbiaixada.

3.2. Representació o autorepresentació?
Establida, doncs, aquesta dualitat de funcions i el seu marc cronològic, intentarem reflexionar breument 

sobre els responsables d’erigir i dedicar els mil·liaris, pregunta que probablement estiga relacionada amb els 
agents encarregats de construir, finançar i controlar les obres viàries. Com s’ha posat de manifest en línies 
anteriors, comptem amb tres elements implicats en aquest procés; el que hem de diferenciar és qui apareix 
vinculat als mil·liaris mitjançant una dedicació aliena i qui ho pot fer com a mitjà d’autorepresentació.

En primer lloc, podem parlar de representació de l’emperador, ja que és poc probable que aquest 
estiguera involucrat en la construcció. Si bé era habitual durant l’Alt Imperi que l’emperador contribuïra 
a les obres públiques a través del fiscus (Muñiz, 1990: 22-25), res ens fa indicar que fóra ell qui portara a 
terme un control efectiu sobre la planificació, construcció i manteniment de les vies; en tot cas, tenia la 
potestat d’autoritzar o no aquests treballs, com també la tenia el senat en les obres públiques que finançava 
l’aerarium o la curia en les vies locals (Ponte, 2004: 618).

En el cas dels governadors, ja hem parlat de la possibilitat de que assumiren les competències que en 
Itàlia tenien els curatores viarum. Tanmateix, ens hem de qüestionar la participació real d’aquests agents en 
les tasques viàries: un dels elements més ressenyables són les referències a la construcció i inauguració de 
la Via Nova per part del governador Caio Calpetano Rantio (CIL II 4803, CIL II 4838, entre altres), que ha servit 
per argumentar la importància d’aquest personatge en la política viària del nord-oest (Rodríguez, Ferrer i 
Álvarez, 2004: 17-18), mentre que l’altre governador documentat, Quinto Decio, s’associa habitualment a la 
reparació de vias et pontes tempore vetustatis conlapsos, és a dir, vies i ponts degradats que necessitaven 
refaccions (CIL II 4759, CIL II 4788, CIL II 4874, entre altres). El problema ací és que tampoc podem saber 
si realment eren els promotors o responsables de les obres, o si, per contra, només eren presents a l’hora 
de la “foto inaugural”.

Pel que fa a les escasses referències de dedicants particulars, el primer aspecte que crida l’atenció 
és que tots ells estan cronològicament ubicats al segle IV, quan el poder polític imperial és relativament 
feble. Paradoxalment, serien aquests propietaris o comunitats locals qui tindrien un pes important tant 
en el finançament com en el treball de construcció viària (Ponte, 2004: 617-618), però com hem vist, 
només 7 exemplars els representen. Encara que s’ha proposat que els mil·liaris constitueixen un nou espai 
d’autorepresentació (Velaza, 2016: 223), no ens pareix que les elits locals aprofiten aquestes inscripcions 
d’altra manera que per a garantir-se el favor imperial mitjançant la lloança al governant.

4. CONCLUSIONS
Encara que, com hem vist, en alguns casos els mil·liaris s’han associat d’una forma directa amb la voluntat 

propagandística, obviant la referència a la seua finalitat funcional, no hem d’oblidar que ambdues atribucions 
són complementàries. És a dir, no creiem convenient dissociar el seu caràcter de senyalització viària de la 
seua vessant honorífica, fonamentalment perquè, entre altres problemes, encara no entenem ni tan sols 
per què apareixen mil·liaris a algunes vies i a altres no, ni tampoc per què algunes vies no es reflectien als 
itineraris, ni sabem amb certesa qui s’encarregava de finançar, construir i mantenir les viae. En resum, podríem 
plantejar-nos quina era la intenció de la persona o administració que va erigir aquests monuments, però el 
que no podrem fer és deduir que això implica la pèrdua de la funció real dels mil·liaris; seria com pensar que, 
només per portar el logotip d’una determinada marca, unes sabatilles esportives no serveixen per a córrer.

Pel que fa a la extensió de l’autorepresentació, el primer element que crida l’atenció després del 
exposat en línies anteriors és l’escassetat de mil·liaris referents a personatges de l’elit local o regional. 
Per explicar-ho, alguns autors han proposat que, especialment durant els segles III i IV, les viae ocupen 
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òrbites de representació que tradicionalment es situaven dins de la ciutat, permetent a les ciutats realitzar 
una lloança al princeps per garantir el favor imperial (Sillières, 1986: 353; Velaza, 2016: 223). Però, també 
podem pensar en la possibilitat de que aquest tret indique una competència estatal en l’erecció dels 
mil·liaris, que excloguera als decurions i potestats locals de les inscripcions.

Finalment, el paper dels governadors presenta diverses peculiaritats que seria interessant treballar 
en un futur. D’una banda, ha quedat palès que els mil·liaris van servir per representar als magistrats 
encarregats de les obres viàries, però no tant en Hispania com en altres províncies, sobretot Italia (Banzi, 
1999: 2-7); és més, que només trobem referències a dos personatges en èpoques tan llunyanes entre 
sí podria significar que realment aquests dos governadors van assumir (amb el títol oficial o sense ell) 
les competències de curator viae de forma efectiva. Però, amb tot, no pareix probable que el governador, 
encara que poguera desplaçar-se estacionalment dins del seu àmbit competencial, estiguera present en 
les diverses actuacions. En qualsevol cas, obrim amb aquest text un suggestiu camí d’investigació que 
esperem recórrer durant els propers mesos.
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