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I Roumèn ënt  ël teritori ët Couni

Mentre que a  s’ëslargavou  ënt  ël  piane ai  pé dël  mountanhe e ës l’Alpi,  i  Roumèn a 
ourganizavou  ët  municipia  për  butâ  ënsema  la  jant  dël  post  que  a  pœzìa  avé  la 
sitadinansa, pœl dase ja al tamp ët Neroun, coun ël drit ët votâ ënt i coumisi. Tra ël sitèe 
roumane pi ëmpourtante sël teritori que ëncœ ou l’é ët Couni a i era Alba Pompeia, ëncœ 
Alba, Pollentia, Poulens, Forum Germanorum, d’aramba a Carai e Augusta Bagiennorum, 
a la Roncaglia d’aramba a quëlla que ëncœ a l’é Bene; pœl dase que ël teritori d’ëntourn a 
la Bizimaouda ou feise part di pousediment ët que sità si e soua jant a feise ët la tribù 
Camilla.
Ën prinsipi ët la val Vermenanha a i era la sità roumana ët Pedona (ëncœ Bourg), un bèl 
po’ prousperouza  ënt  i  primi  secoui  ët  l’imper  e  statio për  fa  pagâ  la  Quadragesima 
Galliarum (na taia que a valìa 1/40 dël valoû ët la roba que a pasava da lì). La sità a l’era 
ën  pasage  ëmpourtant  për  i  afé  dël  coumersi  e  di  souldèe.  Da  sì  i  partìa  tre  vie  ët  
mountanha: la prima a ëndazìa al mar ën mountand për la Val Vermenanha e traversà ël  
Col ët Tanda, a countinouava finde a Nisa. L’ëscounda via ët mountanha vèrs ël mar a 
pasava ësloung a  la  val  Ges  d’Ëntraive  que a  mountava  tuta  a  curve  vèrs  ël  Col  ët 
Fënesta. A calava aprés ëslung a la Vésubie e a aruvava a Cemenelum (Simié) e Nicae 
(Nisa). Për finî da Pedona i partìa la tersa via ët mountanha que ënloura a l’era ët sigur la 
pi ëmpourtanta e dœourâ, que ësloung a la Val d’Ëstura ët Demount, a mountava al Col ët 
l’Argentera, òoura ët la Madalena o ët Larche.
La sità ët Pedona a l’era ëncoû ëmpourtanta ën l’età gota propi për la soua pousisioun que 
a countroulava ël vie ët pasage vèrs la Liguria e la Gallia.
Ënt ël secoul VI, Pedona bèle se a l’era nhant granda couma teritori e nhanca couma 
abitènt tutun a l’era civitas val a dî capital dël so municipium e a l’é arcordâ për la prima 
vota ën na litra ëscrita vèrs ël 510 e cœìa ënt ël Variae ët Cassiodoro, ministrou dël re 
gotic Teodorico (Variae, I, 36).


