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Els estudis d'histbria, en evolució permanent vers una especialització i tecnificació més 

elevada (fruit de la necessPria interdisciplinarietat investigadora), corren cada cop més el perill 

de la compartimentació i de la perdua d'un punt de vista ~histbric~~ global. Aquest fet és 

especialment observable en determinats estudis d'arqueologia, que no poden superar el punt de 

vista <<estratificat,, o  localitzat^^ que la seva mateixa disciplina afavoreix, i que no sempre és fPcil 

de superar. 

Per anar més enllP d'aquesta visió excessivament local o compartimentada, des de fa alguns 

anys estan apareixent els estudis de territori aplicats al paisatge antic, és a dir, els estudis on són 

la globalitat de les transformacions produ'ides en un territori l'objectiu de l'estudi -i per tant la 

recerca arqueolbgica n'és un element fonamental-, perd on cal també integrar els estudis sobre 

el paleopaisatge, la morfologia territorial antiga (elements del paisatge antic com els límits 

administratius i polítics, l'estructura viaria i parcel.lPria antiga, la possible existencia de cadastres 

rurals ara fossilitzats -per exemple centuriacions romanes--, les antigues línies de costa o xarxes 

fluvials, elements arqueo-morfolbgics, pileo-botinics, etc.). Ser2 per tant I'estudi del temtori antic, 

el resultat de l'acció d'una societat concreta sobre el seu entorn, el principal document de treball 
per a I'historiador del món antic. Els canvis i transformacions produ'ides en les pautes d'ocupació 

d'aquesta Brea reflecteixen els canvis produ'its en aquella societat: el territori i el paisatge entesos 
com a fruit d'una societat concreta, que per tant és possible d'estudiar a través d'ells. 

Des d'aquest punt de partida, creierem convenient estudiar un territori concret, l'actual 
comarca del Maresme, en un període també ben establert, del s. 111 a la fi del s. I aC, moment 

durant el qual té lloc el fenomen de la romanització. D'aquesta manera, podíem estudiar des d'un 

punt de vista territorial, per6 no  local^^, un procés histbric de gran transcendencia, com és el de 

la romanització.' 

Els límits del nostre Pmbit de treball corresponen als límits comarcals -1'Prea costanera que 
va des del Turó de Montgat fins al riu Tordera, i vers l'interior fins la carena de la Serralada Lito- 

ral-, un temtori amb una notable unitat geogrifica (tot i les diferencies entre I'alt i el baix 

1. Amb el terme ~romanització~ hem designat el complex fenomen d'ocupació i transformació d'un territori 
per part del món romi. No hi ha, perd, un únic procés de romanització. Aquest fou diferent segons quins foren 
els objectius cercats en cada territori, i també segons la resposta de la societat indígena envers I'ocupació. Podem 
parlar d'una estrat2gia imperialista romana, perd aquesta vari2 al llarg del temps així com també fou diversa la seva 
aplicació als diversos temtoris. 
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Maresme), si bé no sabem si poden correspondre a uns límits territorials d'epoca antiga (la 

(,Laietanial, i mLacetania),, termes poc clars que apareixen a les fonts literiries antigues, comporten 

unitats territorials més implies). 

A partir de I'estudi i interpretació de les fonts literiries, epigrifiques i numismitiques, i 

sobretot de la recerca arqueolbgica i l'estudi del territori, hem identificat diverses fases en 

I'ocupació del Maresme en &poca Republi~ana,~ fases que ens permeten apreciar els canvis soferts 

per aquesta irea al llarg del procés de romanització. 

L'ibgm'c ple (s. w-rrr aC) 

La societat de l'iberic ple estructuri el seu territori bisicament a partir dels poblats (Oppida), 

bona part dels quals ja eren emmurallats des del s. N aC. Entre aquests oppida, el de ~~Burriac~) 

(Cabrera) era ja en aquest moment un centre preeminent: podem parlar d'un nucli central en 

el territori. 

Tot i ser el tipus d'hibitat més important, perb, l'hibitat en oppida no fou l'únic. A la vall 

de Cabrera, a la plana de Mataró, en algunes elevacions prop de la costa, s'han documentat irees 

d'activitat d'aquest moment. Es tracta d'establiments, situats sobretot a I'irea de vessant, que 

documenten un tipus d'ocupació més ambiciosa del territori. 

També en aquest moment existeixen a la comarca tallers cer2mics de gran envergadura (dels 

quals en coneixem tres), que ens permeten pensar en un fenomen de concentració en pocs tallers 

de la producció cerimica d'una irea important. 

Aquest fenomen podria estar també relacionat amb l'existencia de conjunts importants de 

sitges, agrupats en el que podríem anomenar (lirees de gestió ~omunitiria..~ Aquest tipus 

d'estructures d'emmagatzematge, on la concentració de I'excedent agrícola sembla superar les 
necessitats d'autosubsistencia de la comunitat, poden ser considerades de funció especulativa, 
lligades a l'intercanvi comercial (D.Garcia, 1987). 

Totes aquestes dades (relacionades també amb alguns importants indicis oferts per I'estudi 
de les necrbpolis --Turó dels Dos Pins, Garcia 1993-), permet pensar en l'existencia d'una elit 

indígena important. En realitat, si seguim les interpretacions donades per altres estudis sobre el 

món iberic (Ruiz 1993, Burillo 1991) podem pensar en l'existencia d'una societat amb una 

organització de tipus  estatal^( documentada per 11exist6ncia de centres emmurallats, diversificació 

2. La cronologia d'aquestes fases ha estat establerta arrel de i'estudi arqueolbgic, especialment a partir dels 
darrers treballs arqueolbgics efectuats a la comarca (per exemple Garcia et. al., 1993, Garcia, 1992; CODEX, 1992). 

3. Es tracta de conjunts com els de ~ n r ó  del Vent,, (Bosch et al., 1980, Can bar to meu^^ i "Can Modolell. 
(Garcia-Zamora, 1994), etc., situats ben a prop o a l'interior dels poblats, en &rees sense construccions. L'existsncia 
d'aquests grups de sitges de ,,gestió comunitiria,, (seguim aquí la terminologia emprada a D. Garcia, 19871, no comporta 
forcosament una distribució comunit2ria d'aquest excedent. Més aviat la seva centralització en aquests punts (en algun 
cas fortificat, com a "Turó del Vent., un veritable magatzem fortificats') permet pensar en I'existGncia d'una societat 
jerarquitzada. 
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d'establiments a partir de nuclis principals i altres de secundaris, forta concentració de l'excedent, 

jerarquització, etc. 

Final del s. III aC i l a  meitat del s. rr aC 

Al final de s, ur aC i l'inici del s. 11 aC aquest territori sofreix trasbalsos importants. Tot i els 

canvis documentats, perd, es constata també la pervivencia de nombroses estructures del període 

anterior, per la qual cosa els canvis en aquest moment de forta inestabilitat no suposen encara 

el final del que podríem anomenar el ((món de l'iberic ple)). 

Així, al final del s. 111 aC, inici del s. 11 aC s'emmurallen alguns oppida (alguns dels quals, 
com .Turó del Vent", presenten indicis de destrucció o desmantellament de la muralla poc 

després), es produeix un fenomen important d'amortitzacions de sitges (indici clar del trencament 

en la cadena producció-emmagatzematge-comercialització de l'excedent agrícola -bisicament 

cereal-), i es documenta un descens en la producció cerimica (aturada dels abocaments de forn). 

Es tracta de fendmens que podem posar en relació amb els moments d'inestabilitat que viu tota 

la zona del nord-est peninsular en aquest període (Segona Guerra Púnica, revolta indígena i 

presencia de Cató l'any 197-195 aC, etc.). 

Alguns d'aquests canvis perviuen durant la la meitat del s. 11 aC, indicant que si bé el món 

ib6ric no s'acaba amb els fets del final del s. 111 aC, sí que s'han produ'it canvis significatius. Així, 

durant la primera meitat del s. n aC perviuen bona part dels assentaments de l'iberic ple (oppida, 

camps de sitges, establiments de plana) perd ja se n'abandonen alguns. 

També en diversos jaciments amb nivells inicials de l'iberic ple es constata l'existencia d'un 

-hiatus. d'aquest període: no s'han identificat nivells arqueoldgics d'aquest moment i ben pocs 
materials, el que fa pensar en un moment de baixa activitat o d'aband~narnent.~ 

Pel que fa als oppida, aquests presenten una evolució diferenciada. Així, alguns d'ells 
presenten una fase important d'ocupació, Pdhuc amb creixement i extensió de l'Qea &habitació 

(és el cas del <(Turó Gros de Céllecs~~ -Lepp 1986-). En altres casos, en canvi, es constata un 

fenomen oposat, com és la inexistencia, o preshcia en molt baixa proporció, de materials 
d'aquesta cronologia, un nou -hiatus. en la informació. 

Cal també recordar que és durant la primera meitat del s. rr aC quan s'inicia l'encunyació 
de la moneda d'llduro, seca que correspon molt probablement al propi oppidum de Burriac 

(Villaronga, 1982; Martí, 1982-83). Es tracta de dues emissions redu'ides que segueixen la 
metrologia romana i que, tot i ser limitades, documenten clarament els inicis de la intervenció 

romana en aquest territori. 

La pervivencia al llarg d'aquesta fase de l'estructura principal de poblament indígena (els 

oppida), i la introducció de mecanismes tributaris de clara filiació romana (que tenim constatats 

a través de la moneda) probablement ens esti delimitant els propis marges d'aquesta primera 
intervenció romana, que aprofita part de l'estructura indígena existent (on de tota manera ja s'hi 

4. Si bé cal tenir en compte la dificultat d'identificació i datació dels materials arqueoldgics d'aquest període. 
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han produ'it alguns canvis significatius) i n'adapta els seus mecanismes tributaris. Més que una 

transformació del món local, sembla haver-hi una adaptació dels mecanismes imperialistes a les 

necessitats i possibilitats d'aquest moment. 

La segona meitat del s. II aC 
És en aquest període quan es produeixen canvis profunds en el nostre territori: 

- Hi ha un fenomen &abandonament molt important d'alguns oppida, nuclis que havien 

estat importants al llarg de la primera meitat del s. 11 aC. 

- S'abandonen alguns jaciments de la zona baixa (~~piedmont~~). El fenomen &abandonaments, 

per tant, no només afecta jaciments situats en alcada (com seria lbgic pensar si acceptem la 

interpretació que considera la Romanització com un procés de desplagament de l'hibitat en algada 

vers el pla), sinó que també afecta jaciments tebricament ben ubicats respecte a les noves pautes 

romanes, ja al pla. Com explicar que ara s'abandonin? 

- Es produeixen canvis en alguns assentaments que perviuen del període anterior, alguns 

dels quals situats ja en el sector del pla. Són especialment significatius els canvis que es produeixen 

a l'oppidum de Burriac, amb la realització d'una important reforma urbanística i la construcció 

d'una porta amb la tecnica de l'opus quadratum (Zamora et al., 1991), reforma que podem 

relacionar amb el paper que pren Burriac en aquest moment com a centre del poder romi 

(probablement a un nivell fiscal -testimoniat per la seca dlZldurc+ i administratiu). 

- Tanmateix, el gran fenomen que detectem en aquest moment correspon a I'aparició a 

la zona de la plana i vessant (encara que no sols aquí) d'un nombrós conjunt de nous 

assentaments, assentaments iberics si bé amb alguns elements clarament romanitzats. Es tracta 

de nuclis de mida mitjana-petita d'origen indígena, testimoniats per l'arqueologia: construccions 

amb murs de pedra unida amb fang, paviments de terra batuda, cobertura de tegula, material 

cerimic comú majoritiriament iberic, presencia de ceriimica iberica a mi, peces amb grafits 

iberics, etc. Alguns d'aquests assentaments han estat excavats recentment (per exemple Can 
Balengó,,, Argentona (CODEX, 1992)), i no poden quedar dubtes sobre la seva filiació indígena. 
Altres foren excavades fa algun temps, per6 all6 que s'hi trobi no difereix gaire d'aquest mateix 

conjunt homogeni que hem indi~at .~  

Com interpretar aquest fenbmen? Nosaltres i'hem interpretat com un <,reassentament,% 

important de la població iberica. És un fenomen posterior a I'abandonament d'alguns poblats i 
hiibitats, i comporta l'ocupació de noves Prees, la fundació de nous establiments. Creiem, de fet, 

que aquest a-eassentament. és el reflex en les pautes de poblament de l'establiment d'un cadastre 
romi. És la constatació d'un canvi profund en el sistema d'explotació del territori que hem de 

relacionar amb una actuació romana: fundació de nous establiments, sota unes noves pautes, uns 

nous criteris. La introducció d'un cadastre no implica sempre una limitatio del territori, 

l'establiment d'una cent~riació.~ El cadastre comporta la materialització al sbl de les relacions 

5.  Per exemple, Maria Ribas, arquedleg local que excava a la comarca al llarg de mig segle, feia referencia 
a aquests nivells amb termes com ,cestratos como 10s de Bumiac,,, o Serra Ufols s'hi referí com a "estratos ibéricos,). 

6. Vegeu en aquest sentit el Dossier: ,.Els Cadastres en epoca romana". L'Auen~ 167, Barcelona, febrer de 1993. 
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socials de producció, una organització homogsnia del territori reflexe d'una determinada societat 

(Chouquer et al., 1985). Aix6 és precisament el que ens documenten aquests jaciments del 

.reassentament,': una nova organització homogsnia del territori, establerta sota les noves directrius 

romanes? 

El cadastre és també un mecanisme fiscal de primer ordre, igual com ho és la moneda al 

món antic. No pot, per tant, estranyar-nos que para1,lelament a aquest fenomen d'implantació 

d'un cadastre rom2 detectem un gran increment en les emissions de la seca d'llduro. En aquest 

moment, segona meitat del s. 11 aC la seca d'llduro encunya diverses emissions, molt abundants 

i completes. Tant el cadastre com la moneda (elements clarament relacionats) son instruments 

introdu'its pel poder romi per obtenir recursos d'aquest territori. 

Possiblement relacionables amb la introducció del cadastre, trobem també canvis en la 

ubicació de les sitges (per exemple en I'oppzdum de Burriac -Banus, 1991-), que reflecteixen 

canvis en el sistema d'ernmagatzemament de I'excedent agrícola. Així, a partir de la 2a meitat 

de s. 11 aC apareixen sitges individuals o en petits grups relacionats amb aquests nous assentaments 

(amb una capacitat &emmagatzematge moderada), mentre que els grans conjunts de sitges, 

anteriorment situats en nirees comunitiries~~, se situen ara al costat de noves edficiacions. Podem 

pensar en un fenomen de #privatització" de I'excedent agrícola: el sistema de gestió de I'excedent 

agrícola del període anterior ha sofert grans canvis, s'ha atomitzat i ha perdut el seu caricter 

 comunitarin n. 

Aquestes tranformacions detectades no són exclusives del Maresme: es tracta d'un canvi 

general en I'estrategia imperialista romana. 

La primera meitat del s. I aC 

Els canvis produ'its a la 2a meitat del s. 11 aC continuen desenvolupant-se al llarg de la la 

meitat del s. I aC, i continua així el fenomen de fundació de nous assentaments (sobretot en zones 

de plana-vessant, si bé no exclusivament). D'aquests assentaments, els que coneixem bé 

continuen sent de filiació indígena. És probable també que alguns d'aquests assentaments 
poguessin pertinyer a emigrants itilics, per6 creiem que serien molt minoritaris. És a dir, no és 

I'arrribada de població ItAlica la que explica aquest fenomen de dfreassentamentn, sinó que és la 
intervenció romana (en col~laboració amb una part del món indígena) la que motivar2 aquest ((re- 
assentament" del món indígena sota unes noves pautes. 

Un moment que podem identificar entorn al segon quart del s. I aC sembla que és 

especialment significatiu en I'evolució d'aquest territori. Així, és en aquest moment quan Burriac 

presenta indicis clars de despoblament (Zamora et al., 1991). El despoblament de Burriac ha de 

ser interpretat com la psrdua per part de I'oppzdum del paper central en el territori que la 

7. Hi ha restes de l'existsncia d'una possible centuriat0 romana a la plana del Baix Maresme, orientada a 
NG 35Q W i N 55Q E (Olesti, 1993). Malauradament les transformacions sofertes pel territori no permeten per ara 
depassar el camp de la hipatesi, si bé recentment ha estat excavat un límit de propietat agraria d'epoca augustiana 
que continua la mateixa orientació d'aquest possible cadastre, un indici ben significatiu (excavació del marl del 94 
n cirrec de I'equip d'arqueblegs AnCS S.L., als quals agra'h la informació),). 
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intervenció romana l'hi havia atorgat. També és en aquest moment quan es data la construcció 

d'un sistema de clavegueres i uns elements defensius que corresponen a la fundació de Iluro 

(Garcia et al., 1993), ciutat fundada sobre les restes d'un petit jaciment iberic del -reassentamentu. 
Creiem que la fundació d'lluro marca una fase decisiva en aquest procés del (seassentamentu del 

món indígena, a la vegada que pogué significar l'arribada al territori d'un conjunt de població 

itilica més signficatiu (sempre, perb, ben min~ritari).~ 

Aquest període comporta també canvis importants en el sistema productiu. Ens referim 

sobretot al fenomen generalitzat d'amortització de nombroses sitges, i al fenomen paral.le1 

d'expansió d'emmagatzematge en dolia (grans tenalles). No es tracta, perb, d'un simple canvi en 

els metodes d'emmagatzematge, sinó sobretot a un canvi en les produccions agricoles (el dolium 

ja era conegut abans pel món ibi.ric, per6 és ara quan es generalitza el seu ús). Creiem que el 

descens de l'emrnagatzematge en sitges, i l'increment de les dolia, és indici d'un canvi en les 

proporcions de la producció cereal/vinya, amb l'inici d'una producció important de vi (producte 

especialment destinat vers el mercat, amb un alt valor de canvi). 

Aquest fenomen esta també corroborat per l'aparició en aquest moment de les primeres 

imfores viniries locals. Es tracta d'imitacions de les formes itiliques Dressel 1 i Lamboglia 2 

realitzades en .pasta  sandvitx^^^ és a dir, imitacions ibériques d'imfores viniries romanes (Comas 

et al, 1987; García, 1992). Aquest és un indici clar de qui i de quina manera s'inicia aquesta 

producció vinícola a la comarca, fet que no ens ha de sorprendre si recordem que la major part 

dels assentaments rurals que coneixem d'aquest moment són d'origen iberic. És interessant 

destacar tambi: com la major part de forns productors d'imfores viniries (Dressel 1 Laietana i 

Laietana 1, posterior a les imitacions en .pasta sandvitx.) apareixen en jaciments on podem 

detectar un origen ibi.ric final clar (és el cas per exemple de ((El Roser-Mujal. (López, 1989),  forns 

de Sta. Cecília,3 (Ribas 1983-84) o *Cal Ros de les Cabres.). Alguns d'aquests forns a més d'imfora 

viniria produiren també peca comuna, que significativament correspon en molts casos a peces 

de clara tradició i origen iberic (kalathos, vasos hemiesfi.rics, etc.). És a dir, es tracta de forns 

que produeixen peces iberiques i també les noves imfores imitades de les itiliq~es. '~ 

Respecte als tres forns d'epoca iberica plena que coneixíem, ara sorgeix un nombre molt 
més elevat de centres productors d'imfora (aproximadament 10), indici clar de la diversificiació 

i el canvi en les estructures de producció que ha tingut lloc arrel de la introducció d'un nou tipus 
d'estructura territorial, l'establerta pel cadastre romi. 

Cal tenir finalment present que tot al llarg d'aquest segon quart de s. I aC Cn. Pompeu, 

vencedor de Sertori, té una especial relació amb els territoris catalans, el que podria explicar alguns 

8. També en aquest mateix sentit cal interpretar la desaparició de la seca d'llduro (Villaronga, 1982), i amb 
ella la desaparició d'un sistema de control fiscal possiblement ja obsolet. La fundació d'una nova ciutat comport3 
sens dubte una completa reorganització del sistema fiscal i administratiu. 

9. La -pasta sandvitx. és el resultat &una tecnica de cocció cedmica típicament iberica, que ja es troba en 
les peces &?poca iberica antiga i plena. 

10. Aquest origen indígena dels forns pot estar testimoniat també per una estampeta en cadcters iberics trobada 
recentment sobre dolia al jaciment del .Jarci Parkj' (Premi& de Dalt), en un context iberic final (Coll-Olesti-Velaza, 
en preparació) 
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dels fenbmens documentats en el nostre territori (en especial la fundació d'lluro). Després de la 

Guerra Sertoriana sens dubte Pompeu tingué un paper important en la reorganització de la província. 
No es tracta, perb, de sobrevalorar l'actuació d'aquest personatge, sinó de considerar la seva actuació 

com un pas més en l'estrat.?gia imperialista romana d'integració/exclusió del món indígena. 

La segona meitat del s. r aC 
A rnitjan del s. I aC ja no queda cap oppida ocupat. Burriac, igual com nMonpalau= i %Torre 

dels Encantats., ha estat ja abandonat definitivament. També s'han abandonat els assentaments 

que estaven més relacionats amb les sitges, i que juntament amb aquestes han estats ja amortitzats. 

Podem dir que l'estructura de poblament establerta arrel del cadastre esta ja plenament 

consolidada, i han estat abandonats els principals elements de l'estructura anterior (oppida, camps 

de sitges, forns, etc.). 

És també en aquest moment quan el fenomen de la producció de vi té un gran impuls. Entorn 

a mitjan del s. I aC apareix l'imfora viniria tipus Pascual 1, que protagonitza el que s'ha anomenat 

el .gran boom), del vi laieti. Dels 10 forns coneguts productors dels tipus d'imfora Dressel 1 

Laietana i Laietana 1, es passa ara a 21 forns productors de Pascual 1. A més, no sols es tracta 

d'un gran creixement en el nombre de forns, sinó també d'un gran creixement en la quantitat 

d'imfores produldes per cadascun, com així semblen demostrar-ho els abocadors excavats. És 

amb l'imfora Pascual 1 que podem parlar ja de veritables centres industrials productors d'imfora 

(.Can Portell,,, #El Roser-Mujal,,, <-Torre Llauder. (Prevosti-Clariana, 1988), etc.), centres d'una 

dimensió productiva molt superior a la qual semblaven posseir en el període anterior. 

Aquest gran increment en la producció i corners del vi a la comarca fou afavorit sens dubte 

per la consolidació del centre urbi d'lluro. La ciutat és un element decisiu en les xarxes comercials 

romanes, servint de base per a l'actuació &intermediaris i negotiatiores romans. És probable que 

Iluro acollis un bon grup d'aquests personatges, els quals afavoriren, actuant com a intermediaris, 
un  boom^ productiu i comercial altament especulatiu, com sembla que ho fou el del vi laieti 
de la 2a meitat del s. I aC. Aquest inter.?s conjuntural, especulatiu, explicaria també les ripides 

transformacions sofertes per l'estructura productiva en aquest moment (dimensions dels forns, 
capacitat productora, .estandardització. de les peces), així com la dristica reducció posterior. 

L'evolució que hem presentat permetria explicar no només l'origen indígena de gran part 

dels centres productors d'imfora, sinó també el fenomen d'integració d'una part de la població 

indígena (és a dir, la ((elit local.) en les estructures productives i comercials romanes. Aquesta 
col~laboració, entre una part del món indígena i els representants del món romi, quedaria també 

reflectida en la complexa xarxa de dependkncies personals que ens testimonia l'epigrafia d'aquest 
territori en .?poques posteriors (estudiada per Prieto, 1989). 

En kpoca augustiana el territori del Maresme presenta una gran densitat d'ocupació, si bé 

de nou detectem canvis significatius: 

- És un moment de mixima densitat d'ocupació del territori, si bé poc després s'inicia ja 

un fenomen d'abandonament de diversos assentaments (molts dels quals els podem relacionar 

amb el final del gran moment del vi laieti). 
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- Alguns forns amfhrics deixen de produir. En algun cas ({(Torre Llauder,,, *Can Portell.) es 

tracta de forns amb un marcat carkcter industrial, el que de nou ens porta a relacionar aquest 

fenomen amb el final del gran  boom^ de l'exportació massiva de vi local. 

- És en aquest moment quan apareixen les primeres villae romanes al Maresme. En el cas 

més ben conegut, -Torre Llauderll, ha quedat ben demostrat com aquesta villa es construeix sobre 
el conjunt de forns tardo-republicans (i amb indicis fundacionals de i'ibhic final), mostrant com 

les estructures de la villa apareixen només a partir dl?poca augustiniana, amb una clara continultat 

d'ocupació respecte a les estructures anteriors. En tot el Maresme no es coneix ni una sola 

estructura tipus villa que pugui ser datada arqueolbgicament en ?poca republicana." Probablement 

cal relacionar l'aparició d'aquestes villae amb la consolidació del paper de les llelits locals~, entre 

les quals cal situar no només ciutadans provinents de Roma i Itilia, sinó sobretot un important 

conjunt de l'~elit~~ indígena ja clarament integrada. 

De fet, l'actuació augustiana té altres reflexos en el nostre territori (que van més en112 d'uns 

canvis a nivell comarcal). És August qui efectul una important reorganització administrativa de 

les províncies d'HispPnia (creació dels conventus), articulant el territori a partir de centres amb 

categoria jurídica ben definida. Aquesta política comportP la fundació de noves colbnies (entre 

les quals destaca, per la influkncia sobre el nostre territori, la de Barcino), perb també la millora 

de la xarxa viiria (és en aquest moment quan es desvia per la costa a partir de Blandae la Via 

Augusta, que creuar2 de nord a sud tota la comarca del Maresme). 

Finalment, és en aquest moment augustii, i clarament relacionat amb tots aquests fenbmens 

que hem presentat (integració de I'selit  local^^, reorganització administrativa i territorial), quan 

podem datar la municipalització d'lluro (Roda, 1989). Si aquesta municipalització es posa en 

relació amb l'aparició més o menys contemporinia de les primeres villae en el territori, podem 

suposar que el període augustii comporta el pas definitiu en la integració de les ~elits,' locals en 

les noves estructures de l'Imperi romi. 

Valoració Final 
Finalment, hem de preguntar-nos si aquesta evolució del territori que hem identificat en el 

cas del Maresme pot fer-se extensiva a altres Prees, si podem considerar-ho un model de 

romanització més general. 

A partir dels nostres resultats, i de l'estudi de l'evolució d'altres territoris, creiem que podem 

resprondre afirmativament a la questió. No es tracta de generalitzar a tot arreu I'exist?ncia de 

limitationes (com I'única forma de presa de control per part de Roma del territori), sinó 
d'identificar l'actuació romana a un Pmbit d'implantació de noves pautes d'ocupació, amb la 
implantació d'un nou cadastre (que pot prendre la forma de limitatio, o no). En qualsevol cas, 

és el canvi de les pautes indígenes d'ocupació i explotació del territori, i la introducció d'unes 

11. Les estructures tipus villa no estan associades a estrats arqueoldgics republicans, sinó a estrats posteriors. 
Sovint hi ha materials anteriors, perb la cronologia dels estrats mai és anterior a l'augustiniana. No pot descartar- 
se i'existsncia de villae republicanes, perd no deixa de ser significatiu que fins ara no s'hagin localitzat. 
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de noves (vertebrades entorn un cadastre romi) el fet que a nivell histbric ha de considerar- 

se més significatiu. 

És aquesta transformació indu'ida pel món roma, així com la seva cronologia, el fet que 

creiem que pot ser generalitzat a altres territoris. 

Finalment, una darrera conseqükncia es desprkn de tot aquest treball. La realització d'estudis 

sobre territoris concrets permetri contrastar les dades, les cronologies, els processos que ara 

coneixem, i avanqar vers el coneixement dels fenbmens globals. Aquesta síntesi global no serA 

possible sense l'aportació dels estudis territorials, per6 tampoc ho ser2 si el punt de vista de l'estudi 

local o comarcal no té en compte la perspectiva global, histbrica, ja des del seu origen. 
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