
CATALAN HISTORICAL REVIEW, 12: 119-135 (2019)
Institut d’Estudis Catalans, Barcelona
DOI: 10.2436/20.1000.01.158 · ISSN: 2013-407X
http://revistes.iec.cat/chr/

Poblament i economia agrària al ConventusTarraconensis,  
les Illes Balears i les Pitiüses

Marta Prevosti*
Institut Català d’Arqueologia Clàssica

Rebut 19 gener 2018 · Acceptat 15 abril 2018

Resum

Es descriu la forta evolució del poblament al Conventus Tarraconensis, les illes Balears i les Pitiüses amb la conquesta romana. S’analit-
za la introducció del sistema econòmic romà, amb una forta base en la producció i comercialització de vi a la fi de la República i durant 
l’alt Imperi. La clau del valor afegit que aporta el sistema de la vil·la rau en el teixit de relacions de mercat que dominaven els romans. 
La producció de lli també va ser important i es dedueix de Plini quina era la tècnica de blanqueig. Es conclou amb l’evolució del pobla-
ment i l’economia a l’Imperi tardà.
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Introducció1

Si amb el marxisme els protagonistes de la història van 
passar a ser les forces de producció i els individus, més 
que no pas els dirigents, en canvi els historiadors de l’anti-
guitat encara es lamenten de la perspectiva inversa, de 
dalt cap a baix, que solen seguir els tractats d’aquest perío-
de.2 Es fa difícil capgirar aquesta visió per la parcialitat i 
l’escassetat de les fonts antigues, que tendeixen a referen-
ciar el relat dels dirigents i a obviar el de la població. No 
solament és complicat obtenir dades econòmiques empí-
riques, amb xifres de producció o de comerç, sinó que, 
encara pitjor i més bàsic, estem mancats de les xifres del 
poblament. Però justament tenim la possibilitat d’aproxi-
mar-nos per mitjà de l’arqueologia a alguns d’aquests as-
pectes materials i quotidians de què no informen les fonts, 
amb dades sovint indirectes i de difícil interpretació, per 
bé que positives. Els estudis del poblament d’època roma-
na a l’àrea del Conventus Tarraconensis,3 especialment 
mancats d’informació de les fonts clàssiques, han avançat 
força gràcies a l’arqueologia.

Metodològicament, més enllà de les tradicionals exca-
vacions i de les cartes arqueològiques, el coneixement del 
poblament rural romà del Conventus Tarraconensis s’ha 
beneficiat, a partir dels anys vuitanta del segle xx, dels es-
tudis de territori, de les campanyes de prospeccions siste-
màtiques i dels estudis de paisatge. Els estudis de territori, 

dins el marc de la ciutat romana, van representar un pri-
mer pas d’una aproximació d’acord amb les tendències de 
l’arqueologia processual, neofuncionalista i cientifista. A 
partir d’aquella mateixa dècada, es va anar desenvolupant 
una línia d’estudis de territori d’època romana dins de 
l’escola marxista científica, en estreta relació amb l’escola 
de Besançon (França). Aviat, l’arqueologia catalana, a tra-
vés del mestratge d’arqueòlegs francesos, va beure també 
de les fonts de l’escola històrica dels Annales de Ferdi-
nand Braudel, fet que permet incorporar-ne les teories en 
l’arqueologia del paisatge. Aquests enfocaments teòrics 
han valorat molt especialment l’evolució dins l’espai en 
què s’insereixen els assentaments humans, de manera que 
l’estudi de l’entorn, de les seves formes d’ocupació i d’ex-
plotació, així com de la dinàmica del poblament i la seva 
jerarquització, esdevenen objectius fonamentals de co-
neixement. Dels estudis descriptius dels jaciments s’ha 
passat a valorar els estudis d’àmbit territorial, per les pos-
sibilitats explicatives que ofereixen del funcionament del 
sistema global.

La incorporació de tecnologies de la informació i de 
tècniques científiques de la biologia i la geologia aplicades 
a l’arqueologia ha permès incrementar el coneixement del 
sistema ecològic en què es desenvolupa l’home. I encara, 
en els darrers anys, la progressiva utilització de la tecnolo-
gia digital, les potencialitats dels sistemes d’informació 
geogràfica i l’accés a les big data han facilitat l’enriqui-
ment de la cartografia digital, en connexió amb gazetteers 
i bases de dades de diferents temes arqueològics. Dins 
d’aquesta línia, el programa Tabula Imperii Romani – 
Forma Orbis Romani (TIR-FOR),4 el gran mapa de l’Im-

Catalan Historical Review-12.indb   119 18/07/2019   12:47:18



120   Cat. Hist. Rev. 12, 2019 Marta Prevosti 

peri romà, ha representat un avenç fonamental per als es-
tudis de poblament.

El gran canvi del poblament

La conquesta romana va comportar un canvi radical de 
l’estructura del poblament de la zona del Conventus Tarra-
conensis i les illes, excepció feta d’Eivissa5 (vegeu el mapa a 
la p. 11 en la versió en anglès d’aquest mateix número). En 
època ibèrica, a l’àrea nord, fins al riu Millars, el poblament 
s’agrupava en centenars d’oppida de petites dimensions, 
majoritàriament encastellats, els més grans dels quals són 
Ullastret (15 ha) i Burriac (10 ha), acompanyats d’un po-
blament rural dispers, on els centres majors podrien haver 
exercit un control sobre la resta.6 Al sud del riu Millars, el 
poblament ibèric era més clarament jerarquitzat, amb un 
poblament rural dispers i petits poblats subsidiaris de qua-
tre grans oppida o ciutats que feien de nucli politicoadmi-
nistratiu de grans territoris,7 dins d’estructures més prope-
res a allò que s’ha documentat a l’alta Andalusia.8 Ocupen 
al voltant de 10 ha: Arse-Saguntum, Leiria-Edeta, la Carèn-
cia de Torís i Kelin. D’aquesta situació del poblament ibèric 
es va passar al sistema de la ciutat romana, la civitas, que 
integra nucli urbà i territori sota un mateix ordenament ju-
rídic, social i econòmic. Ara bé, el segle ii aC va ser un pe-
ríode de transició, ja que les primeres ciutats romanes no es 
van fundar fins a la fi del segle ii o l’inici de l’i.

Un cop acabada la Segona Guerra Púnica, es clausuren 
un seguit d’oppida. Al segle ii aC, hom constata el canvi 
de patró d’assentament, amb un poblament dispers, de 
plana, dens, al voltant d’una xarxa d’oppida mitjans i pe-
tits que entren en un procés gradual d’abandó, tot oscil-
lant entre el despoblament sobtat i una certa pervivència 
que pot arribar fins al segle i aC. La presència dels romans 
es fa evident en alguns d’aquests nuclis, que ells potencien 
per controlar el país, a manera de protocivitas, com a Sant 
Julià de Ramis o a Burriac, dins d’una xarxa de domini 
que tenia l’epicentre a Tarraco.

La fi del segle ii i l’inici de l’i aC és un altre moment 
d’abandó. Un tercer moment final de poblats ibèrics coin-
cideix amb les guerres sertorianes. Els establiments tipus 
granja o petites agrupacions de cases, ubicats a la plana o 
al peu de la muntanya, a les valls dels rius o a la franja cos-
tanera, es van multiplicant progressivament. Al llarg del 
segle ii aC, d’un paisatge fortificat es passa a un paisatge 
obert, en un progrés cap al model romà de poblament que 
prioritza l’assentament dels camperols a la plana damunt 
llurs terres de cultiu. Hem de suposar que els habitants 
d’aquests nous establiments eren els mateixos pobladors 
desplaçats dels poblats ibèrics.9

Ara bé, en el moment de les primeres fundacions de 
ciutats romanes republicanes, els canvis s’acceleren al ter-
ritori i es multiplica el poblament rural dispers, que ocupa 
les planes. A l’àrea catalana, això té lloc cap al tomb del 
segle ii a l’i aC,10 amb una eclosió de petits assentaments 
rurals de plana.

Al País Valencià també es dona una expansió del po-
blament rural,11 amb proliferació de nous assentaments a 
partir de la segona meitat del segle ii aC, massificació de 
les importacions i auge econòmic. Al segle i aC es registra 
un augment progressiu dels petits assentaments situats en 
altura mitjana o plana. Járrega12 descriu una densitat en-
cara major a l’Alt Palància que data a partir de la fi del se-
gle ii o l’inici del segle i aC. Al territori d’Edeta, Bonet13 
detecta que, si bé el nombre d’establiments no varia gaire, 
en canvi es comprova, entre la segona meitat del segle ii i 
l’inici del segle i aC, la implantació d’un patró d’assenta-
ments nou que s’estructura a partir dels hàbitats de plana, 
la majoria amb perduració imperial. A Kelin,14 per contra, 
hi ha un descens del poblament rural. Per a l’àrea de Va-
lentia, la fundació de la colònia el 138 aC fa pensar que no 
pot ser gaire diferent de l’àrea catalana.15 Coincidim amb 
Járrega16 que no tenim dades empíriques per a defensar 
una romanització més tardana d’aquest territori.

En els estudis de territori de l’àrea catalana i alguna 
àrea del País Valencià, es comprova un fet que Millett17 
també ha observat en altres àrees del Mediterrani: el nom-
bre més alt de petits jaciments rurals així com el major 
nombre de fragments ceràmics es compten en l’etapa pos-
terior a la conquesta, amb les primeres fundacions roma-
nes,18 mentre que més tard es constata una disminució 
gradual, signe que la riquesa s’anava concentrant. Aquest 
autor considera que es podria interpretar com l’efecte 
econòmic de la incorporació a l’Imperi, que proporcionà 
oportunitats de prosperar a un gran nombre de comer-
ciants i provincials. Al Conventus Tarraconensis sembla 
indicar una situació de prosperitat considerable per part 
de la població indígena, alliberada de les estructures orga-
nitzatives ibèriques, amb facilitat per a vendre els seus ex-
cedents agrícoles, amb l’obertura de nous mercats i poca 
competència comercial propiciada per la nova situació de 
substitució del poder, ara en mans romanes, que, no obs-
tant això, tot just inicia la colonització agrària del país. Les 
primeres ciutats, l’arribada de colons i les adquisicions de 
propietats per part de les classes adinerades de Roma, 
amb el pas del temps, devien anar centralitzant la propie-
tat, l’explotació de la terra i el comerç.

Entre els Pirineus i el riu Millars,19 la majoria de ciutats 
romanes són nuclis de nova fundació, ubicats en espais 
verges, que van crear una estructura de poblament nova, 
amb les ciutats ubicades a la plana (disset a l’àrea de l’ac-
tual Catalunya i una a l’àrea de Castelló), les més petites 
de les quals ocupen al voltant de 10 ha, mentre que la ca-
pital del Conventus, Tarraco, arriba a les 80-90 ha. És veri-
tat que algunes apareixen a la vora de poblacions indíge-
nes, com Iluro a la vora de Burriac o Gerunda a la vora de 
Sant Julià de Ramis, o fins a tocar d’un nucli preexistent, 
com Tarraco i Emporiae. També hi ha Lesera, l’únic cas de 
neta continuïtat. Ara bé, en general no sembla que els ro-
mans respectessin les possibles capitalitats ibèriques.

Al sud del riu Millars, la proporció de continuïtat de les 
ciutats és superior a la de l’àrea nord, potser perquè l’es-
tructuració urbana era ja més madura.20 De les quatre ciu-
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tats ibèriques, Arse-Saguntum i Leiria-Edeta perviuen 
com a ciutats romanes. En aquesta àrea, solament hi va 
haver una fundació ex novo: Valentia.

A les illes Balears, el canvi no és tan radical. El pobla-
ment es concentrava en els nombrosos poblats talaiòtics. 
Ara bé, tot i que la conquesta romana va comportar la 
fundació de ciutats de nova planta, molts d’aquests po-
blats van continuar habitats durant tot el període romà.21 
Plini n’esmenta tres, Guium, Tucis i Bocchorvm, que va 
esdevenir ciutat federada. Mago i Iamno, a Menorca, sem-
blen tenir continuïtat de l’etapa anterior, en forma de cas-
tella, per bé que sota Vespasià van esdevenir municipis, 
mentre que Sanisera seria una fundació de nova planta. 
Palma i Pollentia van ser colònies, fundades amb tres mil 
colons d’entre els romans d’Ibèria, segons Estrabó (Str. iii, 
5, 1),22 potser alguns originaris del Picè. Van deixar una 
petja profunda sobre el territori, amb una colonització 
agrària amb centuriacions i una xarxa de vil·les prou im-
portant. Però força poblats talaiòtics van continuar habi-
tats com a centres camperols integrats al sistema, alguns 
fins i tot amb població nouvinguda — potser alguns con-
tingents de la Gàl·lia—,23 mentre que d’altres poblats van 
ser abandonats.

A les Pitiüses, en canvi, la situació del poblament és 
d’una forta continuïtat respecte del poblament púnic. Ei-
vissa, pel seu alt desenvolupament sota la cultura cartagi-
nesa, és la que mostra més continuïtat tant en el nucli 
urbà, Ebusus, com en la distribució del poblament rural, 
de clara tradició púnica. Amb tot, també es van crear esta-
bliments rurals nous, per bé que tots segueixen pautes 
preromanes i una dedicació preeminent a la vinya.

Veiem, doncs, com els nuclis urbans de les ciutats ro-
manes es converteixen en veritables centres polítics i cul-
turals, amb vida d’urbanitas, mentre que els seus territo-
ris queden ocupats pel poblament rural, de vocació 
agropecuària, veritable base econòmica per al seu mante-
niment i carta de naturalesa de la seva existència. De fet, 
les ciutats de la zona d’estudi eren essencialment comuni-
tats d’agricultors en què els ciutadans (cives) disposaven 
d’un territori, que era la base de llur riquesa, i es dotaven 
d’unes normes (estatuts jurídics) per viure en comú. 
Treien profit de l’espai sobre el qual tenien jurisdicció, 
que era fonamentalment agrícola i ramader, per bé que 
també explotaven els boscos, els rius i la costa i eventual-
ment els metalls i les pedres. I val a dir que foren ciutats 
petites en el conjunt de l’Imperi, per bé que profunda-
ment aculturades.

Els romans van fundar les ciutats d’una manera ben 
distribuïda, triant els punts clau per al domini i l’explota-
ció del territori, sobre les millors planes agràries i en els 
punts nodals de comunicacions, amb una densitat consi-
derablement major a la franja costanera. La major part 
d’oppida ibèrics van quedar abandonats i les ciutats ro-
manes van concentrar l’administració de la població a 
partir de nuclis que responen a un concepte diferent d’ar-
ticulació del territori. D’un sistema de poblament que es 
governava sota models força diversos (comparem els 

ibers de l’àrea d’Ullastret amb els de l’Ebre, amb els de Ke-
lin o amb els talaiòtics, per exemple) es va passar a un sis-
tema força uniforme, sota el poder de Roma, per bé que 
considerablement descentralitzat, amb estatuts jurídics 
propis per a cada ciutat. Hem d’entendre, doncs, que la 
conquesta romana va implantar al país un sistema d’orga-
nització social, jurídic, econòmic i tecnològic radicalment 
nou i unitari, que va representar un avenç gegantí per al 
món ibèric i talaiòtic. Així es va establir la xarxa bàsica de 
ciutats que ha perdurat fins avui.

Les noves fundacions van significar l’estructuració no 
sols del nucli urbà, sinó també de llurs territoris, a la ro-
mana. Les centuriacions mostren ben clarament aquesta 
unitat estructural, així com l’envergadura de la planifica-
ció i les infraestructures de les ciutats. El nou sistema va 
comportar la introducció dels conceptes de l’agricultura 
romana, que es resumeixen en el sistema de la vil·la roma-
na. L’estructura d’hàbitat rural, a més de les vil·les, motor 
de tot el sistema, es compon també d’un gran nombre de 
petits establiments tipus granja i d’aglomeracions, que 
eren petits pobles, o vicus, que podien néixer al voltant 
d’una vil·la, a partir d’un mercat en una cruïlla de camins 
o en una concentració de petits propietaris rurals, dins de 
la dinàmica de dispersió de l’hàbitat que caracteritza el 
camp romà.24 A l’àrea que estudiem, tot i les dificultats 
d’una arqueologia insuficient, es van identificant també 
algunes aglomeracions.

Aquesta va ser una terra en la qual les famílies acabala-
des romanes i itàliques van invertir en terres per a fer vi, 
fet que també les va convertir en destinació d’immigrants. 
L’exponent més clar de la introducció del sistema de la vil-
la serà el cultiu de la vinya.

El vi i les vil·les

El vi va ser un gran motor de canvi de l’agricultura roma-
na dels Països Catalans i va arribar de la mà de les prime-
res fundacions de ciutats romanes. Per bé que el món ibè-
ric ja coneixia el cultiu de la vinya,25 els romans van 
introduir al país tècniques de producció més desenvolu-
pades i especialment el van inserir en els seus circuits co-
mercials. Dels tres elements de la tríada mediterrània, el 
vi era i continua sent el que proporciona un major rendi-
ment, per bé que també és el més delicat, el que necessita 
més coneixements tècnics i més temps perquè una vinya 
sigui productiva d’un bon vi. El vi va ser la producció per 
excel·lència de les grans vil·les mediterrànies, que estaven 
en mans de les aristocràcies romanes, itàliques i també 
provincials. Va ser la millor manera d’invertir per obtenir 
rendiments en agricultura. Per tant, quan l’arqueologia 
detecta aquest negoci a gran escala, significa que s’està 
obrint pas el sistema econòmic de la vil·la romana, amb les 
tècniques romanes de producció i dins dels circuits ro-
mans de comercialització.

A Eivissa, el vi ja estava plenament introduït i comer-
cialitzat pels cartaginesos,26 per bé que en època romana, 
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després d’una etapa de recessió, encara es va incrementar, 
tot inserint-se en una estructura comercial altament 
desenvolupada.27 El vi ebusità resulta paradigmàtic, per 
l’important desenvolupament que van tenir la seva pro-
ducció i el seu comerç. Les nombroses traces arqueològi-
ques que han deixat les àmfores, els centres de producció i 
les trinxeres de vinya sobre els camps en faciliten l’estudi. 
Va constituir, sens dubte, des de l’època púnica, un pro-
ducte encaminat a la comercialització, que va trobar un 
important mercat a l’àrea costanera catalana i valenciana 
tant en època ibèrica28 com en l’etapa romana. En aquest 
darrer període, també s’exportava al sud de França i al 
Tirrè, fins que la crisi del segle iii va estroncar la dinàmica 
massiva de producció i comerç del vi eivissenc.

Les àrees costaneres de l’actual Catalunya i del País Va-
lencià també van anar-se especialitzant en aquest produc-
te.29 La regió es va convertir en una zona cobejada per a la 
inversió en terres, i els colons romans i itàlics hi van re-
produir allò que ells practicaven al seu país d’origen. Ja en 
la primera producció d’àmfores per envasar vi de la fi del 
segle ii i la primera meitat de l’i aC, les Dressel 1 Citerior, 
produïdes a Valls, al Maresme i al Vallès, es troben, a més 
de segells en ibèric, alguns segells amb noms itàlics que 
apunten a propietaris de terres de l’elit de Roma o d’Ità-
lia.30 L’exportació d’aquest vi es detecta a les illes Balears i 
segurament al sud de França en quantitats minses.

Entre el segon quart del segle i i l’any 30 aC, segueixen 
les àmfores Tarraconense 1, ja més abundants, produïdes 
a la Costa Brava, al Vallès, al Maresme, al Baix Penedès i a 
les àrees costaneres del Baix Maestrat i de la Plana. Se’n 
documenta la comercialització per la ruta del Roine fins a 
Bibracte i la Bretanya, per la ruta de la Garona des de Nar-
bona fins a Bordeus, a la Hispania Citerior per la ruta de 
l’Ebre fins a Saragossa i Termantia, al nord del País Va-
lencià i a les illes Balears.31 Els segells presenten noms lla-
tins molt probablement forans,32 procedents majorment 
de l’àrea centreitàlica, sobretot osca i úmbrica, possible-
ment fruit de l’acaparament de terres per part de podero-
sos, des d’Itàlia, en l’època agitada i inestable de les guer-
res civils, que haurien posat lliberts o esclaus al capdavant 
dels seus negocis.33 M. José Pena advoca repetidament per 
veure l’origen del negoci del vi a la zona catalana, així com 
la immigració romana a les ciutats republicanes de l’àrea 
catalana, en la política de colonització de Cèsar.

Però el gran esclat de la producció i la comercialització 
del vi a l’àrea costanera del Conventus Tarraconensis es va 
esdevenir a la segona meitat del segle i aC. L’estudi dels 
nomina que apareixen als segells de les àmfores Pascual 1 
i Oberaden 74 apunta també a personatges forans: d’Ità-
lia, de la Gallia Narbonensis, de la Gallia Cisalpina, alguns 
de condició eqüestre o lliberts imperials, que donarien fe 
de propietats agràries d’alts personatges, i fins d’August, a 
la regió.34 Reflecteixen l’adquisició de terres com a inver-
sions destinades a donar beneficis, cultivades sovint per 
personal subaltern.

Amb el canvi d’era domina un nou tipus d’envàs, l’àm-
fora Dressel 2-4. Coincideix amb una reorientació del co-

merç, ara molt més dirigit cap a Itàlia i Roma, amb canvis 
de propietaris, al mateix temps que la producció sembla 
passar a mans de les elits locals, com es detecta a partir de 
l’epigrafia amfòrica.35 La fundació de Barcino als anys 15-
10 aC aboca llum a aquest procés,36 amb els colons assen-
tats a la colònia com a nous protagonistes més directes de 
l’explotació agrària37 i una centralització de la comercia-
lització a través del port de Barcino. L’aparició a l’epigra-
fia amfòrica de noms (Fulvius, Cornelius, Licinius, Lo-
reius, Porcius, Venuleius, Voltilius) que reapareixen a 
l’epigrafia imperial de Narbo, Emporiae, Barcino, Valen-
tia i Carthago Nova indica colons establerts en aquestes 
ciutats en època de les colonitzacions de Cèsar i d’Au-
gust.38 Efectivament, en aquesta època es data també la 
incorporació massiva al negoci del vi del territori de Tar-
raco,39 i poc més tard també dels de Sagunt40 i Valentia,41 i 
fins i tot, en menor mesura, d’algunes ciutats de l’interior 
com Ilerda42 o Edeta.43

Veiem, doncs, que, a partir dels darrers temps de la Re-
pública i del principat d’August, la franja costanera dels 
futurs Països Catalans està dedicada al negoci del vi, dins 
de circuïts comercials d’ultramar, i tot plegat en mans de 
famílies d’origen itàlic, romà o de les elits locals, i fins i tot 
amb presència de propietats dels emperadors conduïdes 
per lliberts imperials. Però també es detecten des de molt 
aviat personatges d’origen servil, lligats a alguna de les fa-
mílies preeminents, que van accedir a la possessió de la 
terra, en relació amb la producció de vi.44 Són testimonis 
de l’eficiència dels mecanismes de promoció social que 
funcionaven a l’època romana.

Les àmfores indiquen que la producció massiva de vi 
per a comercialitzar va començar a anar en declivi al Ma-
resme, zona que havia estat pionera en les exportacions,45 
a partir de Tiberi, mentre que a molts centres productors 
va de baixa a partir de mitjan segle i dC. Amb tot, sabem 
que els vins de l’àrea de Sagunt, els de Tarraco o els d’Ei-
vissa es mantenen amb força fins al començament del se-
gle iii. A les fonts antigues es troba tot un seguit de refe-
rències a aquests vins,46 entre les quals destaca la qualitat 
que s’atribueix als de Tarraco, als de Lauro o als baleàrics, 
o la mala consideració que reben els laietans o els de Sa-
gunt.47 Justament aquestes citacions literàries coincidei-
xen amb la segona meitat del segle i i l’inici del ii, que és el 
moment en què les elits locals tarraconenses són presents 
a Roma, on assoleixen càrrecs del rang més alt de l’Admi-
nistració.48 La clausura de nombrosos centres productors 
a la segona meitat del segle i fa pensar en una reorientació 
econòmica, dins d’uns mercats més competitius, i fins 
potser en envasos diferents a les àmfores, com les dolia, 
els cullei o les cupae.

A Eivissa, topem amb la manca de segells a les àmfores, 
fet que impedeix conèixer detalls sobre les famílies lliga-
des a la producció. També cal remarcar que el text de Plini 
el Vell (Nat. 14.8.71) que esmenta el vi balear sembla que 
ha de fer referència al vi eivissenc, ja que ni a Mallorca ni a 
Menorca s’han trobat testimonis de producció i comerç 
de vi, ni menys de fabricació d’àmfores.49 Així com es de-
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tecta una davallada de la producció de vi laietà i d’altres 
àrees catalanes, el vi eivissenc, en canvi, manté, al segle ii, 
l’impuls d’exportació, que es perllonga durant tota la cen-
túria, i no és fins a la crisi del segle iii que es constata una 
davallada, acompanyada de la reducció dràstica de les 
unitats d’explotació agràries. Amb tot, ja al segle iv es re-
cuperarà.50

Amb l’extensió d’aquest sistema productiu i comercial, 
queda clar que, entre els segles i aC i iii dC, el país es troba 
plenament dins de l’economia agrària romana, a la qual 
ens podem referir com el sistema de la vil·la. És cert que al 
segle i aC els establiments que detecta l’arqueologia que 
poden rebre aquesta denominació són molt escadussers, 
per bé que n’hi ha alguns. Al País Valencià, no apareixen 
les vil·les fins a l’època d’August, tot i que el sistema agrari 
romà sembla funcionar ja des de mitjan segle i aC.51 Ara 
bé, és a partir d’August que les vil·les apareixen arreu i de 
manera definitiva: es troben disseminades pels territoris 
de les diverses ciutats romanes, algunes amb una part re-
sidencial força luxosa. La gran propietat fundiària s’iden-
tifica dins d’esquemes perfectament romans, com insta 
Ciceró,52 amb propietaris que tenen múltiples fundi ubi-
cats en llocs ben diferents53 per diversificar les inversions. 
La fabricació de tègules, segellades amb el nom del pro-
pietari, també sembla reflectir la propietat de múltiples 
fundi en mans d’un mateix personatge, com és el cas ben 
conegut de Lucius Herennius Optatus,54 de Barcino. El lli-
natge dels Minicii Natalis,55 de Barcino, és un altre cas pa-
radigmàtic i conegut de propietats fundiàries en diverses 
províncies de l’Imperi.56

El comerç del vi

Aquests propietaris de fundi, productors de vi i amos de 
les terrisseries on es fabricaven les àmfores, també poden 
estar implicats en la comercialització, com sembla ser el 
cas de Lucius i de Marcus Clodius Martialis.57 Aquesta 
rica família eqüestre tarraconense fou propietària de di-
versos fundi i de tres terrisseries a la zona de l’actual Riu-
doms i de Tarragona, en una franja de territori centuriat. 
Entre ells corre una antiga séquia que els enllaça i que fa 
sospitar el seu origen romà.58 Fabricaven àmfores per a 
envasar vi i devien residir entre el nucli urbà de Tarraco i 
la rica vil·la del mas d’en Toda.59 Marcus Clodius Martialis 
apareix en una inscripció lapidària trobada a Tarraco, 
amb els títols de II vir de Tarraco i Praefecto insularum 
Baliarum.

Les àrees costaneres de Tarraco, el País Valencià i Ei-
vissa van mantenir el negoci del vi fins al segle iii amb un 
alt nivell de comerç d’ultramar. Com hem vist, estava en 
mans de les classes poderoses, de grans propietaris de ter-
res. Però resulta evident que ells arrossegaven una sèrie de 
petits productors, petits propietaris, colons o arrendataris 
que en aquesta època mantenen també una activitat im-
portant entorn de la vinya. Fins es coneixen persones 
d’origen servil o ingenu que van poder-se enriquir, arri-

bar a posseir fundi i promocionar-se socialment.60 En 
canvi, a partir de l’època convulsa del segle iii, tot i que 
l’arqueologia atesta la producció de vi, ja no hi ha ni testi-
monis de fabricació d’àmfores per a envasar-lo ni del co-
merç en el mercat mediterrani. La producció devia que-
dar limitada al consum local. Solament Eivissa recupera el 
negoci d’ultramar al segle iv, tot i que en quantitats infe-
riors a les altimperials.

Resulta simptomàtic observar que a l’àrea costanera de 
l’actual Catalunya no va ressorgir la producció de vi com 
a gran negoci d’àmbit internacional fins al segle xviii, 
època en què les vinyes es van anar estenent de nou per tot 
el país, per produir els vins i els aiguardents que es venien 
en el mercat internacional atlàntic, principalment del 
nord d’Europa, i també a Amèrica a partir de 1780. Els 
guanys del comerç del vi i dels aiguardents van permetre 
acumular capital a algunes famílies pageses per poder es-
tar a l’inici de les indianeries del segle xviii, les fàbriques 
de teles de cotó estampades, veritable moviment d’arren-
cada de la industrialització de Catalunya.61

Existeixen dos factors primordials que conflueixen tant 
en el procés econòmic d’època romana com en el se-
gle xviii. D’una banda, hi havia una pagesia amb prou ca-
pital per a poder invertir i amb ganes de fer-ho en una 
agricultura encaminada a produir excedents per comer-
cialitzar, i de l’altra, hi havia un mercat d’ultramar en clí-
max de demanda. I en aquesta situació, la resposta va ser 
similar: es va imposar el cultiu de la vinya i es va especular 
amb el vi. La zona es va tornar deficitària de cereals, que es 
van comprar a fora, car resultava més rendible dedicar la 
terra a la vinya. Tot i que el motor econòmic són els grans 
propietaris de terres, que tampoc no són grans latifundis-
tes, darrere seu arrosseguen un seguit de propietaris me-
nors i arrendataris que aprofiten l’oportunitat per a dedi-
car-se també a la vinya, i canalitzen el producte a través 
dels primers. Fins es deu arribar a trencar el principi de 
vendre molt i comprar poc que, com ja va observar Gum-
merus,62 no és exclusiu de l’antiguitat, sinó que ha preval-
gut sempre en la mentalitat camperola. La tendència a 
l’autosuficiència dels pagesos solament es trenca quan el 
negoci és molt clar, com sabem que passa a l’època mo-
derna amb el blat, que s’adquiria al nord d’Àfrica o al mar 
Negre. Potser al segle i dC va passar una cosa semblant. 
Finalment, sabem que al segle xviii la població va aug-
mentar fins a pràcticament duplicar-se, especialment a les 
comarques litorals i prelitorals.63 Ja Pierre Vilar observava 
el paper de la vinya en la modernització agrària de Catalu-
nya. Així com els cereals són un cultiu gairebé de subsis-
tència, la vinya permet obtenir una collita anual, no re-
quereix gaires adobs, que fins i tot poden ser els sarments 
i, per tant, permet mantenir una població superior a la 
d’altres cultius. Per això, la vinya sempre ha estat un cul-
tiu apte per al comerç, capaç de generar beneficis impor-
tants, sempre que el vi es pugui col·locar en el mercat a 
bon preu. Per tant, el progrés de la vinya solament es dona 
quan l’agricultor es pot inserir en un circuit comercial es-
table o en expansió en el qual pot col·locar els productes i 
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adquirir els que li manquen. Aquest és el cas de la Catalu-
nya del segle xviii, que va anar creant un complex circuit 
comercial cada cop més favorable a la balança comercial 
catalana.

També va ser el cas de la Tarraconense litoral de la fi de 
la República i de l’alt Imperi. Els productors de la zona, 
com hem vist més amunt, es van inserir en el circuit co-
mercial emergent en el Mediterrani occidental, dominat 
pels romans, de la mà dels nous propietaris itàlics o ro-
mans, on el vi tenia una forta demanda entre els exèrcits 
del limes, els nuclis en expansió de la Gàl·lia, Roma, el 
nord d’Àfrica, les illes i l’interior peninsular. Aquest cir-
cuit comercial va estar clarament en expansió, es va anar 
fent més actiu i més ampli, i els vins es van anar valorant 
cada vegada més per la seva qualitat. El veritable motor 
del negoci del vi eren, doncs, els rics propietaris de les vil-
les, com els Clodii Martialis de Tarraco, que no es devien 
limitar a produir el vi, sinó que també es cuidaven d’enva-
sar-lo i com a mínim del primer estadi de la seva comer-
cialització. Potser no ho feien d’una manera directa, sinó 
a través dels seus agents, com és habitual en els negocis 
derivats del sistema de la vil·la, de caire mercantil. Practi-
caven una agricultura racional i progressista, que situa els 
seus protagonistes en un escenari de modernitat relativa 
en el seu temps. Si al segle xviii, amb una producció de 
vins en expansió, la zona es trobava en un estadi prein-
dustrial, a l’alt Imperi romà hem de pensar que confluei-
xen una sèrie de circumstàncies paral·leles, en què potser 
les diferències fonamentals són la distància financera i la 
política, per bé que la confluència sembla que és el teixit 
de relacions de mercat. Si Pierre Vilar64 subratllava que hi 
havia hagut «un canvi en el principi del mode de produc-
ció. Catalunya s’havia acostumat a produir no per consu-
mir, sinó per vendre», aquesta anàlisi es podria aplicar 
també, de fet, a l’època romana. Per a Fontana,65 en con-
trast amb Espanya, «el creixement econòmic català era 
fruit d’una evolució econòmica distinta. Perquè la indus-
trialització no depèn solament de fàbriques i màquines, 
sinó que neix d’un teixit de relacions de mercat». En èpo-
ca romana, els qui aportaren una evolució econòmica dis-
tinta i el costum de produir per vendre van ser els nous 
propietaris agraris itàlics i romans, o, dit d’una altra ma-
nera, el sistema de la vil·la, que es basa no sols en la inver-
sió per obtenir-ne rendes sinó també en un teixit de rela-
cions de mercat.

A les diferents àrees del Conventus Tarraconensis cap a 
la fi de la República i en l’alt Imperi, la integració en el 
sistema de la vil·la i l’adquisició de terres per part de mem-
bres de les famílies adinerades romanes i itàliques no sola-
ment van estendre a aquestes terres estructures de pro-
ducció noves, sinó que aquests nous propietaris les van 
incloure en les seves xarxes comercials. La nova situació, 
més dinàmica, va abocar la població del país a inte-
grar-s’hi o desaparèixer. Van sorgir les noves aristocràcies 
locals de les ciutats provincials, i fins propietaris menors 
l’economia dels quals també es va fonamentar en el siste-
ma de la vil·la i en les noves relacions de mercat.

Recordem que més amunt hem vist com immediata-
ment després de la conquesta romana, a l’àrea dels Països 
Catalans es detecta una època d’expansió econòmica en 
l’eclosió d’establiments rurals disseminats per les planes i 
la presència de ceràmiques d’importació generalitzades 
en tots. Ara bé, és a partir de la fundació de les primeres 
ciutats, entre la darreria del segle ii aC i el començament 
del segle i aC, quan es detecta el major nombre d’assenta-
ments rurals. També hem vist que aquesta expansió aca-
ba cristal·litzant en el sistema de la vil·la que dinamitza 
tots els establiments agrícoles que subsisteixen, petits i 
grans, fins al segle ii o iii. En aquesta etapa es detecta des-
trucció creativa i avenç tecnològic, promoció social i una 
prosperitat generalitzada, des de les classes populars fins 
a les aristocràcies. Però també és cert que, a través del 
temps, el nombre d’establiments rurals es va reduint a fa-
vor dels més grans, mentre que els petits van plegant, per 
bé que els que queden s’enriqueixen progressivament. És 
a dir, la propietat es va concentrant i, a mesura que això 
passa, el negoci es va afeblint. Finalment, acaba sucum-
bint amb l’inici del segle iii i la crisi que s’obre en aquest 
moment.

Dissortadament, desconeixem les xifres de la població 
d’època romana i encara més les seves oscil·lacions. Ara 
bé, allò que sí que es desprèn de l’arqueologia són les ten-
dències. La concentració de ciutats i de poblament rural a 
l’àrea litoral i prelitoral és fora de qualsevol dubte, com 
també ho és la seva forta dinàmica comercial. Els estudis 
de poblament donen, com hem vist més amunt, els mà-
xims nombres d’establiments rurals en època de les pri-
meres ciutats republicanes, al segle i aC, tot i que es tracta 
encara d’establiments de poca envergadura. Amb la gran 
expansió del sistema de la vil·la, al segle i dC, se’n redueix 
una mica el nombre. Aquest fenomen és especialment 
clar a l’àrea catalana66 i a Eivissa.67 Al costat d’un enriqui-
ment notable en els establiments rurals, millores tècni-
ques i majors dimensions tant en la construcció com en 
les instal·lacions de transformació agrícola i els magat-
zems, hom percep una nuclearització del poblament que 
hem de posar en relació amb la concentració de la propie-
tat de la terra. Les vil·les més grans i complexes tenien 
també petits establiments rurals satèl·lits que en depenien. 
De fet, hi devia haver un augment de població notable 
propiciat tant per la introducció del sistema de la vil·la 
centrat en el cultiu de la vinya com per la immigració, que 
tampoc no podem valorar quantitativament.68 Al llarg 
dels segles i, ii i iii s’aprecia una progressiva concentració 
del poblament, al mateix temps que les vil·les es van fent 
cada cop més importants i luxoses, signe de l’acapara-
ment de terres.

L’oli i el blat

Tot i que el vi va ser el producte estrella per a la comercia-
lització, els tres cultius bàsics eren la tríada mediterrània, 
dels quals el blat era la base fonamental de l’alimentació. 
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El cultiu dels cereals, bàsicament blat dur comú o nu i 
ordi vestit,69 que s’estudien a partir d’algunes breus refe-
rències de les fonts, dels molins, de les sitges i els graners i 
de les anàlisis paleobotàniques,70 indica que es produïen 
en totes les etapes, com a mínim per al consum local. 
Abans de la conquesta, la producció era molt important. 
En el primer segle després de la conquesta romana, tant 
les fonts com l’arqueologia, amb els extensos camps de 
sitges,71 continuen reflectint una producció notable de ce-
reals, amb els quals es pagaven els tributs i també es co-
merciava.72

Ara bé, a partir del segle i aC, la vinya va començar a 
prendre espai al cereal, i en època d’August sembla que 
devia quedar reduït al consum local.73 Des d’aquest mo-
ment, la tendència estudiada en els horrea és la mateixa 
que observa Métraux74 per a les vil·les d’Itàlia, o la matei-
xa que transmeten els agrònoms llatins: que els magat-
zems augmenten de dimensions a mesura que avança el 
temps, especialment a partir del segle ii i en època tarda-
na, evolució que s’interpreta en el sentit d’una tendència a 
la concentració de la propietat i del poblament.75 L’Imperi 
tardà i la tardoantiguitat representen un retorn a la pro-
ducció de cereals, en detriment de la vinya, i fins i tot la 
recuperació de l’antiga tècnica d’emmagatzemament en 
sitges excavades a terra.

L’olivera, per la seva banda, segurament sols abastia el 
mercat local. Planteja més problemes de cara a rastre-
jar-ne el cultiu, per bé que sabem que ja es cultivava en el 
període ibèric.76 Buxó77 opina que el cultiu de l’olivera no 
es devia estendre fins als volts del segle i aC.

A tota l’àrea en estudi s’han anat trobant indicis de la 
producció d’oli, tot i que no pas massiva. Els estudis pol-
línics certifiquen aquest cultiu, que justament s’estén en 
època romana.78 També algun topònim romà hi fa refe-
rència, com és el cas d’Oleastrum, esmentat a l’Itinerari 
d’Antoní.79 Ara bé, també s’han anat excavant alguns 
trulls d’oli que indiquen una producció que segurament 
tenia un destí local i per al consum propi.80 A Eivissa se’n 
coneixen de prou importants, per bé que no s’hi detecta 
fabricació d’àmfores per a comercialitzar-lo. Tampoc no 
es documenta la producció d’àmfores oliàries al Conven-
tus Tarraconensis, tot i que sí al sud de València, al taller 
d’Oliva, per exemple. En canvi, la importació d’àmfores 
oliàries de la Bètica és certament escadussera a l’àrea que 
tractem.81 Tot plegat sembla indicar que l’olivera es culti-
vava solament per a produir l’oli del consum local, però 
no pas per a comercialitzar-lo en el comerç d’ultramar, 
dins dels hàbits de la pagesia, de l’antiguitat i de sempre, 
d’evitar d’haver de comprar allò de què un mateix es pot 
abastir.82

Els teixits

La producció de lli, cànem i llana va ser molt important a 
la zona del Conventus Tarraconensis. N’estem informats a 
través de les fonts antigues, que indiquen que en època 

altimperial la producció va ser de primera magnitud, 
mentre que resulta molt difícil d’atestar a través de l’ar-
queologia.83 L’alta qualitat del lli entroncava amb la tradi-
ció dels ibers, que ja s’havien distingit per la producció de 
bons teixits.84 Dins de l’Imperi romà, tot i que l’egipci des-
tacava per la qualitat i que Itàlia també era rica en lli, els 
territoris més ben reputats, rics i actius en la seva produc-
ció van ser les Gàl·lies i les Hispaniae. Amb referència a la 
zona que tractem, Estrabó (3.4.9) informa que els empori-
tans són hàbils en la fabricació del lli. Al segle i, Plini el 
Vell (Nat. 19.10) destaca la producció de lli de la Hispania 
Citerior, alaba la finor i l’extraordinària blancor del de 
Tarraco i classifica el lli produït a Saetabis (l’actual Xàti-
va) com el de més qualitat que coneix (Plini, Nat. 19.9). El 
lli de Saetabis també és destacat per Sili Itàlic (Punica, 3, 
374-375), que esmenta les aigües del riu Sucro i els teixits 
d’una gran qualitat.

El procés de blanqueig de la tela de lli es feia als prats de 
blanqueig, a la vora d’un curs d’aigua.85 S’estenien les teles 
sobre l’herba i es mantenien humides, ruixant-les amb ai-
gua. El sol per ell mateix blanqueja, però si es fa sobre 
l’herba i amb aigua, el procés s’accelera i s’intensifica, ja 
que entre l’herba i la tela es forma una cambra en la qual 
es produeix peròxid d’hidrogen, que actua de blanqueja-
dor. Es tracta de la tècnica emprada en l’elaboració de les 
indianes per a blanquejar el cotó, usual fins a la introduc-
ció dels productes químics al segle xix. Es coneixia des de 
l’antiguitat i és justament el que descriu Plini: «gràcies so-
bretot a les aigües del torrent que banya Tarraco, en les 
quals el blanquegen»,86 i potser també Sili Itàlic en refe-
rir-se a les aigües del Sucro (riu Xúquer).

Altres autors clàssics fan referència al lli d’aquesta 
zona, com Graci (Cynegetica 41) o Catul (Carmina xii, 
11-15; xxv, 5-7), d’on es desprèn la producció d’objectes 
tèxtils de luxe com les oraria o sudaria. Alfaro considera 
que els testimonis de les fonts indiquen una producció 
destinada a l’exportació.

A Tarraco, la inscripció rit 9, d’època republicana tar-
dana, bilingüe, ibèrica i llatina, fa referència a fvlvia.lin-
tearia, segurament una indígena romanitzada, d’ofici 
teixidora o comerciant de lli, atribut que també deu ser el 
seu gentilici. Però s’han trobat pocs indicis arqueològics 
de la producció i elaboració del lli87 o del seu procés de 
teixit.88

La llana produïda a la zona ibèrica també va tenir re-
nom en època romana. Solament cal recordar el famós 
sagum hispanum.89 En tenim les indicacions de les fonts, 
per bé que l’arqueologia tampoc no ha estat gaire prolixa 
en proves. L’arqueozoologia ha determinat que la presèn-
cia d’ovicaprins és freqüent als establiments rurals, amb 
percentatges més alts en època republicana i en època tar-
doromana. També s’ha recuperat instrumental, com ara 
tisores de xollar. Però la manca de xifres de producció fa 
molt difícil calibrar fins a quin punt la producció de llana 
s’encaminava al consum local o al comerç d’ultramar.

Estudis més positius han estat els de les carrerades, la 
transhumància i els espais de muntanya. Han posat en 
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evidència que els paisatges de muntanya dels Pirineus i de 
l’interior de Catalunya també estaven antropitzats en 
època romana, especialment per l’explotació dels boscos i 
el pastoralisme.90 Encara, en època tardoromana, aquest 
darrer s’incrementa i amb ell l’ocupació humana de la 
muntanya, que tornarà a ser escenari d’una nova expansió 
en època altmedieval. Les anàlisis pol·líniques de les àrees 
costaneres indiquen que en època romana tardana hi va 
haver una regeneració dels herbassars litorals que va pro-
piciar-ne l’ús ramader. En relació amb això, s’han estudiat 
algunes carrerades que es creu que ja tenien força impor-
tància en el període romà.

A Eivissa i Formentera, s’ha estudiat una important 
producció de porpra, amb la localització de nombrosos 
punts costaners de conquillers de múrex, que es daten 
entre els segles ii i v. La Notitia Dignitatum (Dig. Oc. i, 
64-73), de la fi del segle iv, cita un procurator bafi insula-
rum Balearum, que indica una oficina estatal, dependent 
del comes sacrarum largitiorum, de producció de por-
pra.91 Hom pensa que aquesta organització demostra la 
importància de la producció. També s’ha pensat que 
aquest tint tan preuat es devia exportar en forma de llana 
tenyida i que, per tant, devia anar lligat a una producció 
de llana.92 Efectivament, Diodor (5, 16) fa referència a les 
llanes eivissenques, reconegudes per la seva suavitat i be-
llesa, així com a la qualitat i vistositat de les teles dels ei-
vissencs.

Les infraestructures

Les infraestructures van representar l’avenç romà defini-
tiu respecte de les cultures dels ibers i dels talaiòtics.93 No-
més cal pensar en la implantació dels cadastres romans, 
amb la complexa infraestructura que comportava una 
centuriació, dels quals tenim exemples molt ben estudiats 
al Camp de Tarragona,94 a l’Horta de València,95 al pla de 
Barcelona,96 al pla de Mallorca97 i en nombrosos punts del 
Conventus Tarraconensis i de les illes. La centuriació d’Ei-
vissa,98 en canvi, ben estudiada a la plana de Sant Jordi, 
sembla derivar d’una parcel·lació d’època púnica, cosa 
que la converteix en l’àrea més avançada de la zona.

Les millores d’enginyeria, com els drenatges o les irri-
gacions, han deixat traces notables. Els aqüeductes de Can 
Roig (Pineda de Mar, el Maresme), els Arcs (Sant Jaume 
dels Domenys, el Baix Penedès), el Collet (Sant Antoni de 
Calonge, el Baix Empordà), de Can Ring (Besalú, la Gar-
rotxa), de Can Terrés (la Garriga, el Vallès Oriental), i de 
Centcelles (Constantí, el Tarragonès)99 són mostres 
d’aqüeductes que, a més de dur aigua a una gran vil·la, 
també en servien a cultius de reg.

Finalment, cal fer referència a la xarxa de carreteres i 
ports que van construir els romans, que van resultar fona-
mentals per a la comercialització del producte agrari. La 
Via Augusta va ser decisiva, com també els ports de Barci-
no, Tarraco, Saguntum i Valentia, així com els de Palma, 
Pollentia, Mago, Iamno, Sanisera i Ebusus.

La crisi del segle iii i l’Imperi tardà

Tot i que molts autors situen en el segle ii la gestació 
d’aquesta crisi, no és fins al segle iii que el sistema es 
desestabilitza i s’entra en una dinàmica nova. A totes les 
àrees que tractem, el nombre d’establiments rurals de-
creix progressivament, d’una manera notable. La fi de la 
crisi i la represa del segle iv marca l’entrada en una altra 
època, amb un nombre d’establiments rurals certament 
inferior al dels períodes anteriors, per bé que amb algu-
nes vil·les força més luxoses.100 Aquest segle encara va 
proporcionar una llarga estabilitat que va permetre una 
represa de la producció agropecuària, tot i que sota un 
ordre social molt diferent. Sembla que la nuclearització 
torna a ser important, segurament al voltant de les vil·les. 
Tot plegat es relaciona amb la progressiva concentració 
de la propietat, un fenomen comú a tot el Mediterrani 
occidental.

Efectivament, al segle iv es documenten construccions 
i reformes importants a les vil·les més riques, que les doten 
de parts residencials sovint fastuoses.101 Les més potents 
dediquen amplis espais a les sales de rebre, per a la repre-
sentació pública del propietari. Els grans latifundistes van 
tenint cada cop més poder sobre els seus treballadors i, 
davant la pèrdua d’autonomia administrativa de les ciu-
tats, van assumint atribucions. Es desenvolupa tota una 
litúrgia al voltant del dominus, clar exponent de la distàn-
cia creixent que el separa dels seus súbdits. La sala de re-
cepció o aula basilical, amb l’absis semicircular on seia per 
rebre la seva clientela, acostuma a ser un espai de grans 
dimensions, que destaca en el conjunt arquitectònic per la 
seva alçada,102 com un símbol del poder. El menjador 
principal, sovint té forma trichora, amb els tres absis per 
encabir-hi les taules semicirculars amb els corresponents 
llits, els stibadia, per fer banquets amb els amics i perso-
natges del seu rang.103 Els banys encara són una part im-
portant de l’àrea residencial que al segle v, però, tendirà a 
ser més petita i humil.104 Aquestes grans cases de camp 
s’enriqueixen amb programes decoratius elaborats i cos-
tosos, dins de la tradició culta romana, amb evocacions 
mitològiques a la prosperitat del fundus i a les virtuts del 
propietari i la seva esposa. Les parts rústiques també es 
desenvolupen amb grans magatzems, cellers i premses, 
així com les habitacions per al personal.

Al costat de les grans vil·les, també n’existeixen de més 
petites, sense grans luxes, amb balnea i necròpolis asso-
ciades. Tampoc no manquen els petits establiments cam-
perols, corresponents a colons que treballaven per als 
grans propietaris, ni la petita propietat que, tot i que min-
vada, sempre va continuar existint.

Paral·lelament, ja des del segle iv, igual que a la resta de 
les províncies occidentals, s’observa un fenomen de rura-
lització d’algunes vil·les que havien estat dotades d’àrees 
residencials i que es converteixen en espais rústics.105 Es 
tracta d’un exponent del procés de concentració de la 
propietat territorial, car en passar una vil·la amb el seu 
fundus a mans d’un propietari que ja té una vil·la residen-
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cial a la zona, la nova part residencial esdevé sobrera. Això 
no significa que la seva productivitat augmenti, com hom 
ha volgut deduir,106 sinó que es redueix el seu espai d’ús, 
que es concentra en les construccions més sòlides, que 
són les antigues parts residencials. Higini107 o Plini el 
Jove108 ja descriuen aquest procés al segle ii, dins del pro-
gressiu acaparament de terres per part dels més rics. El 
procés s’accentua al segle v. És així com es foraden els 
mosaics de les estances riques per encastar-hi dolia per a 
contenir vi,109 o les instal·lacions termals es converteixen 
en sales de premsa i les piscines en cups per a recollir l’oli 
o el vi.

Un altre fenomen força comú, que també indica la re-
ducció de l’espai d’ús de les grans vil·les en decadència, és 
l’aparició d’enterraments d’època tardana dins d’estances 
o espais en desús. S’interpreten com la concentració de la 
vida en un petit nucli envoltat de les necròpolis, cada cop 
més properes.110

Més tardanament, sovint ja en època visigoda, s’esdevé 
el fenomen que s’ha anomenat «dels squatters».111 És a 
dir, en algunes antigues residències luxoses es documenta 
una nova ocupació de les estructures per part de campe-
rols molt senzills, amb compartimentació dels espais amb 
murs de poca qualitat112 o sense fonaments, la instal·lació 
de forns metal·lúrgics o altres tipus d’indústries en antics 
espais nobles o la superposició de cabanes. Es tracta de la 
reocupació d’edificis que per llur solidesa constructiva 
encara eren bons d’aprofitar.

Les vil·les més grans es van convertint en veritables cen-
tres de poder al camp, on el dominus administra no sola-
ment l’economia, sinó també la justícia i la religió. En el 
seu si sorgeixen les primeres esglésies cristianes rurals, fet 
que condueix a la reorientació funcional d’alguns llocs 
i que representarà un precedent de les parròquies altme-
dievals. El cristianisme va anar penetrant aviat també al 
món rural de l’àrea en estudi, a partir del segle iv,113 com 
demostra l’epigrafia114 o la iconografia.115

Si el segle iv representa una recuperació de la produc-
ció agropecuària i una certa estabilitat, el segle v va ser 
notablement convuls. Això obre qüestions fonamentals 
sobre com va quedar la propietat de les terres i qui van ser 
els habitants de les vil·les després de les concessions o 
apropiacions de terres pels pobles bàrbars nouvinguts.116 
Molts visigots degueren rebre terres a la Tarraconense. És 
ben possible que, tot i els canvis de propietat, els nous 
amos no habitessin els establiments camperols i es limi-
tessin a cobrar-ne les rendes. A partir del segle iv, la im-
portància creixent de l’Església no és solament política, 
sinó també econòmica. Les freqüents donacions i herèn-
cies de terres la van convertir en un propietari fundiari de 
primer ordre. En conseqüència, va contribuir notable-
ment a la concentració de la riquesa i a la decadència de 
les parts residencials de les vil·les. A partir del segle vi, els 
bisbes van acabar sent un poder polític de primer ordre 
dins la gestió de la ciutat. Així doncs, les transformacions 
en l’estructura de la propietat van configurar un panora-
ma canviant i completament nou.117

La davallada del nombre de jaciments rurals en època 
baiximperial i tardoantiga podria correspondre també a 
una certa disminució de la població. En alguns llocs, 
aquesta explicació sembla estar d’acord amb les dades dels 
estudis palinològics, que indiquen una important desfo-
restació i la transformació de l’economia predominant-
ment agrícola cap a una dedicació extensiva a la ramade-
ria, en els segles v-vii. És possible que aquest procés de 
canvi ja s’iniciés al segle iv, amb una economia que com-
paginaria l’agricultura amb una pràctica ramadera impor-
tant. Les noves prades humides litorals, resultants de la 
dessecació i el rebliment de marenys i llacunes, es devien 
explotar tot alternant-les amb les pastures de l’interior, de 
les serralades i de les planes prelitorals, a les quals s’acce-
dia per les carrerades de la gran transhumància.118

A la zona en estudi, la meitat del segle vi marca un límit 
per al desenvolupament de les vil·les, en el sentit que són 
molt poques les que superen aquesta data amb ocupació 
extensiva i riquesa sostinguda. Ara bé, el segle v és ja una 
etapa de fre en la construcció d’espais de luxe. Aquest pa-
norama, generalitzable a les províncies hispàniques, con-
trasta amb el de les províncies veïnes de les Gàl·lies, on es 
detecta una pervivència, durant tot el segle v, de cons-
trucció d’espais de residència de luxe, encara sostinguda 
al segle vi.119 De fet, hom es planteja on van viure les elits 
rurals hispàniques entre els segles v i viii.120 Molt poques 
vil·les persisteixen com a centres rurals amb residència de 
personatges preeminents durant l’antiguitat tardana i fins 
al període islàmic121 i medieval,122 per bé que sembla que 
es tracta d’adaptacions per part d’assentaments nous.123 
En general, les vil·les són substituïdes per establiments ru-
rals senzills, dedicats a un policultiu de cereals, llegumi-
noses, vinya, olivera i arbres fruiters.124 Es recupera el cos-
tum ibèric de guardar el gra en sitges excavades a terra, 
que en alguns casos es tradueix en sitjars extensos.125 Les 
instal·lacions de premses i cellers també són comunes en 
els establiments camperols de més envergadura. En al-
guns casos, hi ha un retorn a l’ocupació de llocs en altura. 
És també en aquest moment que se situa la proliferació 
d’aglomeracions,126 en el lloc de les antigues vil·les, en re-
lació freqüent amb l’inici de les parròquies, a la part occi-
dental de l’Imperi,127 sense que puguem parlar encara 
d’una xarxa parroquial programada.128

A les illes Balears, en finir el sistema de la vil·la entre la se-
gona meitat del segle v i el segle vi, comença la creació de 
molts petits establiments, reocupacions d’espais prehistò-
rics, fins i tot de coves, o la continuïtat de vil·les ruralitza-
des.129 A partir del segle v avançat i del vi, l’arqueologia ha 
recuperat una notable sèrie d’esglésies rurals, en relació amb 
aglomeracions i amb punts nodals de comunicacions, que 
devien donar servei religiós a la població d’un ampli territo-
ri. No sabem si van ser construïdes per iniciativa civil o reli-
giosa, per bé que podrien estar relacionades amb una reor-
ganització de l’espai rural sota el domini vàndal o bizantí.

L’economia avança cap al progressiu declivi dels cir-
cuits comercials massius d’ultramar, amb freqüència li-
mitats a l’aprovisionament de l’exèrcit i de Roma, paral-
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lelament a la lenta desintegració — o transformació, si es 
prefereix— del sistema de la ciutat romana i del sistema 
de la vil·la. L’entrada a l’Imperi tardà és marcada també 
per l’autocràcia, la reducció de l’autonomia de les ciutats, 
una burocratització cada cop més feixuga i centralitzada, 
circuits comercials de radi cada vegada més curt, la mili-
tarització, la concentració de la riquesa, és a dir, de la pro-
pietat de la terra, cada cop en més poques mans. Si a l’alt 
Imperi les vil·les havien activat un sistema econòmic ca-
paç de dinamitzar tota la població, en època tardoromana 
el nou sistema econòmic distanciarà cada vegada més els 
grans propietaris de la resta de la població, amb un empo-
briment notable de les classes populars.

Amb tot, tampoc no hem de pensar en un escenari d’aï-
llament, ja que l’arqueologia atesta una fluïdesa de con-
tactes arquitectònics i artístics circummediterranis, espe-
cialment amb Itàlia, el Mediterrani oriental o el nord 
d’Àfrica, més enllà d’un comerç d’ultramar d’intensitat 
reduïda. L’arqueologia detecta importacions procedents 
d’aquesta regió — consistents en oli, salaons i vi— desti-
nades a les classes dominants, i en menor intensitat també 
del Mediterrani oriental, que arriben fins al segle vii.130

Conclusions

Hem de destacar dos camps de producció en els quals va 
excel·lir la zona que estudiem: el vi i els tèxtils. En tots dos 
casos, es tracta de productes del camp que necessitaven 
un processament posterior d’alt nivell tècnic. Les instal-
lacions artesanals capaces de completar la producció sem-
blen haver estat presents també al camp, sovint coincidint 
amb els establiments rurals on es trobaven les plantacions. 
L’agricultura del vi, característica de la tecnologia romana 
i símbol de cultura, es va implantar d’una manera paral-
lela al sistema de la vil·la, i va ser un negoci important a la 
zona fins a l’inici del segle iii. Resulta simptomàtic que 
la cronologia encaixi dins del període de màxima circulació 
de mercaderies del Mediterrani romà,131 entre el segle ii aC 
i el segle ii dC, com demostra l’estadística dels vaixells en-
fonsats al Mediterrani, documentats arqueològicament. 
Com hem vist, hi van participar famílies d’itàlics i fins i 
tot de l’aristocràcia romana, que van introduir les tècni-
ques de cultiu i elaboració i van situar el producte en un 
teixit de relacions de mercat ric i ben establert.

Si bé coneixem els mercats en els quals es venia el vi, 
ignorem els volums de les exportacions. En algun jaci-
ment més ben estudiat, podem arribar a saber en quina 
proporció es donen les àmfores vinàries de procedència 
tarraconense. O bé es poden fer càlculs de proporcions de 
vaixells enfonsats amb productes d’aquest origen. Ara bé, 
els estudis en aquest sentit solament permeten arribar a 
indicar les tendències. Amb tot, queda clar que la dedica-
ció al vi va ser molt important i les fonts es fan ressò del 
renom que van tenir els vins tarraconenses.

El segon producte estrella, que va caracteritzar la zona, 
van ser els tèxtils, especialment el lli. Si el vi va ser un ne-

goci dins del marc del sistema de la vil·la, els teixits de lli, 
en canvi, entronquen amb la tradició local, ibèrica. Com 
hem vist, es feia tot el procés: el cultiu, l’obtenció de la flo-
ca, el filat, el teixit i el blanqueig. La producció va ser im-
portant i d’anomenada, per bé que no hi podem posar ni 
xifres ni tan sols tendències. L’arqueologia té greus difi-
cultats per a rastrejar els teixits.

Encara hi ha un tercer producte estrella, en relació amb 
els tèxtils, que caracteritza una zona petita: la porpra de les 
Pitiüses. El preu elevadíssim d’aquest tint fa pensar que 
devia ser una font de riquesa important per a aquestes illes.

Cal tenir presents les greus dificultats per a detectar els 
productes que no es comercialitzaven amb contenidors 
que l’arqueologia és capaç de rastrejar, com les àmfores. 
En conseqüència, sembla prou evident que no es comer-
cialitzava oli a llargues distàncies, com indica l’absència 
d’àmfores oliàries. Per bé que desconeixem força com 
s’aconseguia un producte tan essencial com el blat, sospi-
tem que s’adquiria a les terres interiors del Conventus.

Tot i la romanització primerenca i profunda, sempre 
van quedar zones marginals, com és el cas dels compagani 
rivi Lavarensis que esmenta una inscripció del segle ii.132 
Es tracta d’un exemple de comunitat camperola, indíge-
na, de propietat col·lectiva i seminòmada, que entrà en 
conflicte amb la propietat privada estable introduïda pels 
romans a la zona. Al segle iv, encara sant Pacià dona testi-
moni d’una gent de les muntanyes que parla un argot es-
trany, que hom ha interpretat que devia ser l’ibèric.

Això no obstant, sembla prou clar que l’àrea costanera 
del Conventus Tarraconensis va tenir molt aviat un elevat 
nivell de romanitas. Tenim dos indicadors per a afir-
mar-ho. En primer lloc, la fundació de les primeres ciu-
tats romanes es va esdevenir entre la darreria del segle ii 
aC i l’inici del segle i. En segon lloc, i de la mà del primer, 
la dedicació a l’agricultura del vi, característica del siste-
ma de la vil·la i de les explotacions agràries aristocràtiques 
des de l’hel·lenisme.

Emulant Mattingly133 en la seva reflexió sobre l’Àfrica 
romana, també a la zona que tractem s’identifiquen un se-
guit de paràmetres associats a les societats preindustrials, 
com són l’increment de la producció agrària, l’increment 
de la població rural, l’increment de les exportacions de 
productes primaris, elevats nivells de les importacions 
de substitució, unitats de producció d’escala major,134 
emergència d’una societat involucrada en la presa de riscos, 
càlcul econòmic, innovació tecnològica135 i altres com-
portaments econòmics «racionals». I segurament, com 
passa en el cas de Catalunya al segle xviii,136 són també la 
creixent orientació mercantil, les línies d’especialització 
complementàries,137 l’increment de la renda disponible, 
una distribució relativament estesa de la renda que per-
met participar del negoci a un nombre ampli de la pobla-
ció, allò que va propiciar que s’estengués l’avenç econò-
mic a un ampli sector de la població. Tot plegat fa 
concloure que la conquesta romana va introduir al país 
unes estructures amb una capacitat inclusiva notable, 
com demostra la provada mobilitat social i els patrons 
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d’oportunitat remarcable per a una àmplia quantitat de 
camperols i mercaders des del segle i aC.

A partir de la conquesta romana, els drets polítics als 
quals a poc a poc van anar accedint les poblacions provin-
cials van ser molt amplis, comparats amb els d’altres so-
cietats contemporànies i amb les precedents. Això va 
obrir possibilitats de creixement molt notables. Però, d’al-
guna manera, la història de Roma és la del triomf de l’Im-
peri sobre la República, la d’una societat amb institucions 
inclusives naixents a la qual s’acaben imposant les institu-
cions extractives. L’avenç tecnològic, a la llarga, va ser 
lent, puntual i excessivament poc apreciat. La societat va 
anar donant símptomes de contradiccions ja al segle ii. Al 
segle iii va caure en una crisi molt greu, de la qual va aixe-
car-se amb una transformació profunda, molt lluny dels 
principis de la República. L’àrea catalana i del País Valen-
cià ja no va recuperar les grans exportacions d’ultramar. 
Potser la seva fi té a veure amb la inclusió del vi a l’annona 
en el segle iii. Tots els testimonis apunten a una forta con-
centració de la propietat fundiària, un important estanca-
ment de la mobilitat social, un estancament de les expor-
tacions, una dràstica reducció dels contactes mercantils, 
que queden limitats a importacions per a les elits, i una 
molt possible reducció de la densitat de població.

En canvi, les illes Pitiüses, dins de condicions políti-
ques paral·leles, van ser capaces de remuntar i reprendre 
el negoci del vi i el comerç de llargues distàncies. La seva 
intensa activitat en la producció de vi per a l’exportació 
venia d’una llarga tradició púnica. Simptomàticament, 
dins de l’espai en estudi, també va ser la zona que va 
afrontar la crisi del segle iii amb més èxit. La recuperació 
al segle iv li va permetre continuar exportant vins quan 
les àrees catalanes i valencianes ja no n’eren capaces, se-
gons testimoni de les àmfores. L’important negoci de pro-
ducció de porpra, que s’hi desenvolupava des de l’alt Im-
peri, va continuar en explotació en la tardoromanitat, 
potser en aquesta època sota la intervenció imperial, i per 
al qual es va habilitar una oficina estatal amb un procura-
tor bafi insularum Balearum. Convindria analitzar quines 
diferències van fer que, sota les mateixes condicions polí-
tiques, l’evolució fos tan divergent. Potser s’hauria de 
prestar més atenció al substrat púnic d’aquestes illes, com 
també és el cas de l’Àfrica romana.
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