
 

Què és la centuriació romana?  

 

La Centuriació és la plasmació del poder de Roma en el paisatge del camp d’Elx, encara 

visible hui en dia.  

Amb la conquista romana, la Ilice ibèrica va convertir-se en una ciutat  de l’Imperi, la 

Colonia Iulia Ilice Augusta, però a més el seu territori va ser reorganitzat, geometritzat i 

repartit entre els militars veterans de les legions.  

I el cas és que esta “geometrització” del parcel·lari encara és visible en l’entorn de 

l’Alcúdia, més de dos mil anys després. De fet, es tracta de l’exemple de Centuriació 

romana millor conservat en tota Espanya. A més, al museu de l’Alcúdia es conserva un 

testimoni excepcional: la sortitio, una placa de bronze en què es detallen les “sorts” o 

trossos de terra cultivable que correspongueren a cada colonitzador una volta 

dissenyada la Centuriació 

La Centuriació creà una xarxa quadricular de camins, de límits de finques, i connectà a 

través de la Via Augusta aquesta zona agrària amb Roma i la resta de l’Imperi. Potencià 

per això cultius comercials com els cereals, l’olivera, la vinya, de segur les palmeres i 

els magraners. I hi va introduir també productes i varietats noves, abans desconegudes 

a la cultura ibèrica nadiua. 

Però de la mateixa manera que de l’ obra d’Aristòfanes, escrita fa més de dos mil anys, 

no podem dir de cap manera que estiga morta, que siga una peça de museu, tampoc la 

Centuriació no està morta: continua produint aquelles oliveres, palmeres, magraners, 

etc. que van potenciar els romans. Està viva com un element més d’allò que diem el 

Camp d’Elx. 

Ens separen dos mil anys d’aquelles èpoques, i molt ha canviat, moltes coses s’hi han 

superposat al llarg dels segles, però la tradició també ens n’ha conservat molt: uns 

camins, uns paisatges agraris, uns productes del camp; allò que els colons romans 

cultivaven, cuinaven i menjaven es pot reconéixer entre tot allò . 

Aquest és l’objectiu de la ruta paisatgística i de la mostra culinària, elaborada amb 

productes procedents de l’àmbit de la Centuriació que hem visitat i segons receptes 

d’època romana: descobrir que en el món viu rural il·licità l’herència romana continua 

present d’una manera molt especial, i que tenim l’obligació de contribuir al fet que 

continue viva, productiva, per a gaudi de tots nosaltres. 

 

 


