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Al món rural d'arreu de 1'Imperi romi es produeixen durant I'antiguitat tardana (segles IV
al VIII)un seguit de fenbmens que afecten els establiments i les explotacions rurals. Des de finals del segle 111 i durant tot el segle IV es pot observar com alguns establiments pateixen destruccions o s'abandonen mentre que altres uillae són parcialment o totalment reconstruides i
embellides amb nous programes decoratius, conjunts termals, etc. Posteriorment, a partir del
segle v, es produeixen en alguns d'aquests establiments rurals un seguit de transformacions
que tenen com a conseqü~nciamés evident un canvi en el tipus d'activitat que s'havia desenvolupat fins a aquell moment. Les reestructuracions més evidents (tot i que no són les úniques)
són aquelles que afecten els espais concebuts com a lloc de residencia i recepció, que passen a
ser utilitzats per a activitats de caricter productiu, hibitats més senzills, com a llocs de culte o
com a necrbpolis.
Aquestes transformacions han estat tradicionalment relacionades amb la crisi i decadgncia de
1'Imperi romi, i fins fa poques decades eren pocs els estudis que les analitzaven en profunditat i
contextualitzaven en un marc temporal i territorial.' En els darrers anys aquest tema ha atret l'atenció d'alguns investigadors europeus que han realitzat estudis sobre territoris concrets com el nord
de la Gal,lia,2el nord d'Itilia,3el sud-est d ' E ~ r o p ao, ~abastant diverses provincie~,~
perb sense que
fins al moment s'hagi proposat una interpretació de tipus econbmic, social i cultural per a aquests
fenbmens.
L'objectiu d'aquest treball és exposar les principals caracteristiques del món rural al llevant de
la Tarraconense durant l'antiguitat tardana fent especial atenció a les transformacions arquitectbniques i funcionals que es documenten als establiments rurals. El meu propbsit es mostrar que
aquests fenbmens no són deguts a un procés de decadencia econbmica i cultural dels seus propietaris (com s'interpreta habitualment), sinó que són fruit d'un seguit de transformacions de tipus
econbmic, social i ideblogic que afecten les estructures de ]'Imperi romi.
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ELSESTABLIMENTS RURALS I L'EXPLOTACI~DEL TERRITORI
El nostre arnbit d'estudi s'engloba dins l'antiga província romana Tarraconense, i particularment la seva zona nord-est. Aquest territori esta delimitat al nord per la serralada pirinenca i al sud i
oest pel riu Ebre. Les caracteristiques del terreny són diverses, i la major part dels establiments rurals documentats es concentren a les planes de I'Emporda, el pla del Girones, el Maresme, la vall
del Llobregat, el Penedes, el camp de Tarragona i els voltants de Lleida. Els mapes de distribució
dels jaciments mostren com els establiments se situen en relació amb les principals vies de comunicació, fonamentalment a la costa o als marges fluvials, per tal d'afavorir el transport i comercialització de les seves produccions. Els principals nuclis urbans d'aquest territori són Tarraco, Emporiae,
Gerunda, Iluro, Baetulo, Barcino, Dertosa i Ilerda.

TIPUSD'ESTABLIMENTS RURALS DOCUMENTATS
L'analisi dels vestigis arquitectbnlcs i dels materials que es documenten en els diferents jaciments permet diferenciar diversos tipus d'establiments Aquesta varietat mostra l'exist6ncia d'un
paisatge rural organitzat a partir d'hibitats i estructures diverses, tant pel que fa a les seves característiques formals com a la seva funció.
En primer lloc es detecten grans edificis en que destaca la presencia d'un sector residencial
amb habitacions amplies, freqüentment articulades al voltant d'un peristil o amb una galeria de
facana i decorades.amb paviments musius, pintures murals i, de vegades, escultures i mobiliari
rnetal.lic. Un element característic d'aquestes constdccions són els conjunts termals, compostos
per diverses estances dotades d'un sistema de calefacció -hipocaustpiscines, etc. Els establiments d'aquests tipus els anomenem uillae, tot i que cal fer certes precisions sobre 1'6s d'aquest
terme. La investigació tradicional tendeix a utilitzar aquest mot de manera amplia per designar
qualsevol estructura documentada en l'ambit rural sense fer diferencies quant a les seves dimensions, llivell de confort o tipus d'habitants que hi residien. Aquesta postura s'ha fonamentat en la
imprecisió de les fonts textuals on el terme era utilitzat per definir qualsevol tipus de granja integrada en el sistema econbmic i social del món r0m2.~Aixb ha fet que sovint s'acabi identificant
com a uilla tot jaciment situat en un context rural tot i que es tracti d'estructures alllades (murs,
Anomenar tots els jaciments amb
dipbsits), material de construcció o fins i tot ceramica di~persa.~
un mateix vocable equival a negar l'existencia d'una multiplicitat d'estructures de caracteristiques i
utilitat molt diferents i a provocar una important distorsió en el coneixement de I'organització i estructura del paisatge, dels jaciments i del tipus d'explotació que es duia a terme, així com de la seva
interpretació histbrica. Per tot aixb, i seguint l'exemple d'altres investigador^,^ utilitzem el terme uilla per designar un establiment rural que es caracteritza basicament per la presencia d'una area residencial. Alguns exemples d'aquestes uillae són els jaciments de pla de 1'Horta o la torre del Belllloc situats a poca distancia de Germnda,torre Llauder al costat d'lluro, les estructures excavades a
6. COLLING\VOOD
i MILES
(1937), p. 113.116; RNET (19691, p. 176-178.
7. Problema ja denunciat per alguns investigadorsals anys cinquanta per HARMAND
(1951), p. 155-158,pero que es continua repetint amb molta freqükncia.
DE AZEVEDO (1986), p. 314, distingeix entre villa i fattonu; FICHES
i FAVOIW
(1994), p. 41,47 i 48.
8. CACIANO

.

.

EL M ~ RNURAL AL LLEVANT DE LA TARRACONENSE DURANT L'ANTIGUITAT TARDANA

Sant Boi, prop de Barcino, alguns dels jaciments descoberts al tem'torium de Tarraco com els
Munts, Cal~lípolis,Centcelles o Paretdelgada o les grans uillae documentades als marges dels rius
Segre i Cinca en el territori de la ciutat d'llerda, com el Romeral (Albesa), el Regué (Puigvert d'Agramunt) i Fortunatus (Fraga). Algunes estructures d'aquestes característiques també han estat descobertes a major distancia dels centres urbans, com a Tossa de Mar on hi ha:la uilla dels Ametllers.
Aquestes uillae eren els nuclis o centres de grans o mitjanes explotacions i, a la vegada, constitu'ien
llocs de residhcia més o menys temporal on el propietari gaudia dels seus moments
Amb
relació als sectors residencials es documenten estructures adregades a funcions productives (magatzems, tallers, estables, etc.) i de vegades edificis d'habitat més senzills on habitaven els encarregats de l'explotació o els treballadors.
Un segon tipus &establiment és aquell on és possible diferenciar un sector d'habitat dotat
d'algun element de confort (mosaics, petits conjunts termals, estucs murals, etc.) i una zona de treball situada a poca distancia o fins i tot al mateix edifici que el sector &habitat. Els jaciments de la
font del Vilar (Avinyonet de Puigventós), la vall de Maria (Arenys de Mar), can Sans (Sant Andreu
de Llavaneres), 1'Espelt (Odena), 1'Aiguacuit (Terrassa), can Terrés (la Garriga) o mas dels Frares
(Constant8 en són alguns exemples. La principal diferencia respecte a la categoria anterior són les
seves dimensions -més redu'ides en aquestes estructures- una menor fastuositat respecte als elements decoratius i el fet que sovint combina funcions residencials i activitats productives en un mateix edifici. Evidentment, cal tenir present la possibilitat que el coneixement d'aquests establiments
sigui parcial i que la documentació o no dels elements diferenciadors d'aquesta categoria en relació amb l'anterior pugui estar condicionada per múltiples circumstancies com l'excavació parcial
del jaciment, el creixement urbanístic o la seva espoliació en epoca moderna o ja durant la mateixa
antiguitat.
Una tercera categoria la componen la gran majoria de jaciments analitzats: edificis organitzats
en diversos kmbits, sense paviments o amb paviments de terra batuda o opus signinum, i dotats de
dipbsits, dolia, i altres elements que permeten relacionar-10s amb activitats de caracter productiu i
identificar-10s com edificis annexos d'una explotació. Tampoc es pot oblidar la presencia en aquest
mateix paisatge d'altres possibles tipus d'habitat més difícils de detectar com són les estructures en
fusta o I'habitat en coves, llocs aquests darrers que en algunes zones adquireixen una gran importancia durant el període tarda.
Diferenciar aquestes categories en tots els casos pot ser difícil i, en certa manera, subjectiu,
perb creiem que el marge d'error existent es contraresta amb els avantatges que suposa aquesta jerarquització per a l'analisi de l'estructura del paisatge i la seva evolució.
Atxi matem, cal tenlr en compte I'existi.nc~aen aquest palsatge de formes agrupades d'hab~tat
que, tot I ser poc conegudes i haver acaparat fins al moment poca atenció per part de la mnvestlgació, constituien un component fonamental en l'organazac~ódel territorl 1 en la seva transformació
9. Amb un caracter general per a tota la pars occidentis de ]'Imperi resulta de gran interes el treball de J. AHCE(19951,
on s'analitzen les característiques de les uillae i la seva decoraci6, la ideologia i activitats desenvolupades pels propietaris i altres problemitiques tractades per les línies &investigaciómés actuals. Amb relació a les característiques arquitectbniques de les
uillue romanes en general cf. CARANDINI
(1989).
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durant l'antiguitat tardana. En altres províncies de I'Imperi sembla constatar-se un increment en el
nombre i importkncia d'aquestes aglomeracions secundaries a partir del segle rv, creixement que
seria paral.lel a la disminució dels establiments
En el territori analitzat -i encara que com
ja s'ha dit, l'estudi d'aquestes formes d'hkbitat és, de moment forsa precari- s'observa el naixement, reocupació o creixement d'algunes importants aglomeracions de població a partir dels segles
v-VIcom són el roc dlEnclar(Andorra), puig Rom (Roses, Girona), mas Castell (Porqueres, Girona),
o el Bovalar (Serbs, Lleida).ll Aquest darrer jaciment es troba ubicat en una zona (sud de Lleida i
prop dels rius Segre i Cinca) 'que destaca per l'existsncia tant de nombroses uillae (el Romeral, el
Vilet o Fortunatus, per exemple), residhcia dels propietaris de grans extensions dedicades a I'explotació agrícola, com d'aglomeracions secundaries. Ambdós tipus d'hPbitat eren possiblement
contemporanis amb una ocupació que abasta com a mínim els segles IV, v i fins i tot més enlla, fet
que permet plantejar la hipbtesi que aquests poblats constitui'ssin l'habitat dels camperols que treballaven les terres de granspossessoresresidents a les uillae.12

ORGANITZACIÓI EDLOTACIÓ DEL TERNTORI

D'aquest paisatge rural així com del sistema d'administració i explotació del territori ens en
parla el Tractat d2ggricultura de Palladius Rutilius, autor que cronolbgicament se situa cap al segle
IV o v.13Ai seu tractat Palladi dóna un seguit de consells a un gran propietari o al seu encarregat sobre la manera d'administrar el seu domini, controlar els treballadors i sobre les característiques de
les residkncies i els edificis annexos. És, per tant, una font excepcional per a l'estudi del món rural
durant l'antiguitat tardana. La documentació arqueolbgica, les diferents categories que acabem de
descriure i el text de Palladi permeten imaginar un paisatge en el qual predominarien estructures
destinades a activitats productives (fabricació de vi o oli, tallers de cerkmica o material metal~lúrgic,
magatzems, etc.) integrades en una gran propietatI4o que, a vegades, combinaven un hkbitat senzill i constit~iienpetites granges dependents o no d'un gran propietari. També existirien edificis dotats d'un sector d'hkbitat de major entitat amb elements de confort o prestigi que correspondrien a
les residhcies temporals delspossessoreso d'encarregats en qui delegaven el control administratiu
de les seves propietats, ja que, en general, es considera que els grans propietaris residien a les ciut a t ~ . L'activitat
'~
d'aquests individus -funcionariat, membres de la jerarquia eclesikstica i comerciants, a més de les institucions de 1'Església i 1'Estat- era indissociable dels centres urbans i difícil-

10. Sobre la imponincia d'aquestes aglomeracionssecund3ries en epoca tardoantiga v. WHITTAKEII
(19901, VERA(1999,
p. 334 i WICKHAM
[e. p.1.
11. Una síntesi recent sobre aquests jaciments a I'obra Del roma al romanic [e. pl.
12. Es tracta de moment d'una hipbtesi difícilment comprovable, ja que en la major part dels casos tant les uillae com
les aglomeracions es coríeixen només per troballes casuals o prospeccions superficialsi no han estat objecte d'excavacions intensives que permetin determinar-ne amb precisió I'origen i desenvolupament. La major part de la informació es deu a I'investigador R. Pita Mercé, qui es va dedicar durant diverses decades a I'estudi d'aquest territori (cf. bibliografia).
13. Sobre els problemes vinculats a la cronologia i destinatari de I'obra de Palladi v, la introducció de R. Manin a l'edició de I'obra de Palladi publicada a LesBellesLettres, I'any 1976, i el treball de F~lfzou~s
(1980).
14. Com els que recomana Palladi que un gran propietari ha de tenir dins els seus dominis: Ferrani, lignani, doliorum
cupamquefactores necessari0 habendisunt, ne a labore sollemni mticos desiderandae urbis auertat (Palladi, 1,6,3).
15. Sobre aquestes qüestions cal consultar el capítol xx del treball &A. H. M. JONES,
TheLaterRoman Empire 284-602.
A socialeconomic and administratiue suruq, Oxford, p. 770-773, i els articles de D. V e i a (v. bibliografia).
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ment podien fer-se carrec de les seves propietats al camp, propietats que, en forma de rendes proporcionaven la major part dels seus ingressos. Aquests possessores explotaven els seus territoris a
través de subalterns anomenats per les fonts actores, procuratores, agripraesules i mitjangant m2
d'obra de tipus heterogeni que combinaria (entre d'altres modalitats) esclaus i assalariats estacionals; o bé els arrendaven de manera més o menys permanent a d'altres individus (conductores) encarregats de I'explotació directa del territori o del seu arrendament a petits agricultors anomenats
colon^.'^ De la mateixa manera que els petits propietaris, aquests coloni habitarien en petites granges que combinarien un sector d'hlbitat modest (a vegades inapreciable al registre arqueolbgic)
amb estructures destinades a activitats productives com les que s'han descrit anteriorment dins la
segona categoria.
L'estudi de I'evolució del sistema de colonat durant I'epoca baiximperial, lligat al creixement
de les grans propietats, la determinació de I'estatus dels coloni i la desaparició o no dels petits
propietaris constitueixen la base d'un interessant debat que es desenvolupa des del segle passat i
que sembla haver pres una nova forga en les últimes decades." Els principals arguments utilitzats
per aquells que consideren que durant l'antiguitat tardana es produeix una reducció en el nombre de petits i mitjans propietaris en benefici de les grans propietats explotades per treballadors
dependents, són una serie de lleis que apareixen a partir del la tercera decada del segle IV i que
prohibeixen als coloni abandonar les terres que estan treballant. Aquestes lleis han estat interpretades com un intent per part del govern de mantenir la producció agrícola en un moment de despoblació rural. Així mateix, la practica inexistkncia de referencies a petits agricultors lliures s'interpreta com una prova de la seva extinció. Ara bé, les últimes teories consideren que -malgrat
la tendkncia cap a la concentració de propietats- les referencies constants als coloni a les fonts
jurídiques s'haurien d'interpretar exclusivament en relació amb les reformes del sistema tributari
que realitza I'emperador Diocleci2. El nou sistema fiscal només era eficient si s'aconseguia mantenir la població treballant al territori on havia estat censada; en cas contrari, aquests individus
deixaven de pagar les seves taxes. Les referencies als coloni i la voluntat de vincular-10s a un territori no devien suposar ni la dependkncia personal respecte al dominus ni la inexistkncia de petits propietaris. Aquests no devien apareixer a les lleis perque, en ser més difícil que abandonessin les seves prbpies terres per tal d'evadir les seves obligacions fiscals, no suposaven cap
maldecap per al govern.18

DIMENSIONS
DE LES PROPIETATS
Arqueolbgicament és impossible reconstituir la grandaria de les propietats agrícoles dels establiments rurals i els canvis que s'hi produeixen per poder comprovar si realment es produeix una
concentració de dominis durant l'antiguitat tardana. Diferents investigadors han intentat reconsti16. Aquestes diferents possibilitats es recullen, per exemple, a les lleis 13,7,25;20,1,32;31,86,1;33,1,21;33,7,12;40,7,40
del Digest.
17. Una síntesi d'aquesta discussió a Lewr (19911, p. 78-83.
18. Les ~rincipalslínies i arguments en favor d'aquesta teoria són obra de J. M. Carrié, qui ha publicat nombrosos estudis sobre aquest tema (v. I'apartat de bibliografia). Un estat de la qüestió amb les diferents posicions es troba al volum publicat
per Lo Cascio I'any 1997.
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tuir les dimensions de les propietats en diverses irees a partir de criteris diferents.I9SS'haconsiderat
que les dimensions i riquesa dels establiments es correspon directament amb la magnitud del territori que en depen. Altres investigadors es limiten a fer una divisió entre l'extensió del territori agricola d'una area i el nombre d'establiments documentats per determinar la grandhia de cada propietat. Ara bé, aquests criteris són massa simplistes i ignoren la possibilitat d'una multiplicitat de
formes de propietat i d'explotació. Tot i que les dimensions i característiques dels edificis són indicatius de la riquesa del propietari i és possible que reflecteixin la grandaria de la propietat, no es
pot concloure que a construccions més modestes els corresponguin territoris més redu~ts,perque
en el cas de propietaris absents o d'individus amb diverses propietats ubicades en indrets diferents
aquests dos elements (edifici i territori) no tenen perqui: correspondre's. El segon criteri no té present que no totes les estructures que es documenten al territori corresponen a uillae, sinó que es
pot tractar de construccions vinculades a funcions productives o d'hibitats de treballadors, i que,
per tant, les dimensions de la propietat no es poden calcular a partir d'aquests elements. Un altre
metode utilitzat per calcular l'extensió d'un territori consisteix en l'anhlisi de les insta1,lacionsproductives (magatzems de gra, vi o oli, premses, etc.) i el cPlcul de la seva capacitat. Ara bé, són pocs
els jaciments que han estat excavats de manera extensiva i en qui? es coneix en cert detall les insta1,lacions productives i, per tant, en els quals es pugui realitzar un calcul que tingui cert fonament.20D'altra banda, tampoc és possible determinar si un determinat magatzem o complex industrial constitula la totalitat d'insta1,lacions d'un domini, si aquestes eren utilitzades per diversos
propietaris, etc.

L'arqueologia permet determinar, en alguns casos, el tipus de producció en qui? es basaven
els establiments estudiats. El potencial agrícola del llevant de la Tarraconense es fonamentava basicament en la producció de vi, en ocasions en la producció oleícola, i en les planes de I'interior el
conreu de cereals i arbres fruiters, activitats que es combinaven amb la ramaderia i que han pogut
ser documentades mitjan~antla troballa de les insta1,lacions productives (magatzems, dipbsits,
premses), d'eines de treball específiques per a les diferents tasques (peces de teler que evidencien
l'existkncia d'una producció textil vinculada a la ramaderia) o d'estudis zoopaleolbgics que ens
acosten als animals domestics existents en aquestes granges, a l'activitat ramadera i a la practica de
la caca.
Sovint és difícil diferenciar si les insta1,lacionsindustrials corresponen a un centre de fabricació de vi o d'oli perque les premses utilitzades per a ambdós processos eren similars. Alguns elements que permeten distingir les dues indústries són les instal.lacions secundaries: ampl~smagatzems de dolia necessaris per a l'emmagatzematge de vi o dipbs~tssituats al costat de la premsa
necessaris per a la decantació d'oli, elements que, malgrat tot, poden ser fets servir per a ambdues
produccions i, per tant, no són determinants per distingir-les. Un element utilitzat per diferenciar
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aquests dos tipus de producció és l1exist&ncia
o no de dolia encastats a terra, tret característic dels
magatzems de vi, ja que aquest necessitava fermentar a una temperatura constant. La preskncia de
dolia defosa seria, per tant, un indidi per mostrar que es tracta d'una instal~lacióper a la producció
de vi.21Alguns jaciments on han estat descoberts elements que permeten pensar en una indústria
possiblement vinícola són la font del Vilar, torre Llauder, can Sentromi (Tiana), Santa Maria de Sales
(Viladecans) o la Salut (Sabadell). En alguns casos s'ha pogut comprovar que aquestes instablacions productives es desenvolupen de manera extraordinaria durant l'antiguitat tardana, especialment a can Sentromi o torre Llauder, si en aquest últim es poden identificar els dipbsits i el magatzem de dolia que s'hi insta1,len en epoca tardana com a pertanyents a una indústria d'aquest tipus.
Quant a la producció d'oli s'ha documentat amb f o r ~ aseguretat a Vilauba amb una instal~lacióque
s'ha de datar a partir del segle rv. En altres casos --com a mas del Catxorro (Benifallet), Cal~lípollis
(Vila-seca), els Munts, 1'Espelt o can Sans- es té constancia de I'existencia d'algun tipus de centre
productiu, ja que s'han descobert contrapesos, bases o altres elements pertanyents a una premsa,
perb no es determina si produi'en oli o vi.
Un altre problema es refereix a la dificultat que hi ha per establir el volum o la importincia de
la producció d'aquests establiments. Sovint els investigadors parlen d'indústria o factoria, pero no
sempre es pot parlar d'unes instal~lacionsprou importants com per pensar en un centre productiu
que mereixi aquesta denominació i cal referir-se a llocs de producció destinats a I'abastament de la
mateixa propietat o a un comerc a petita escala.
El mar constitu'ia també una font de recursos important. Del peix s'obtenien diferents productes, principalment conserves de peix i mol.luscs mitjan~antel seu tractament amb sal o vinagre i el g a m m o, segons Ausoni referint-se a la salsa produi'da a Barcino, muri^,^^ producte derivat de la fermentació del peix que va continuar sent molt apreciat durant l'antiguitat tardana com
.~~
utilitzasemblen evidenciar els testimonis d'Isidor de Sevilla o Gregori de T o ~ r sInstal~lacions
des per la manipulació de peix han estat documentades als jaciments de la Llosa (Cambrils) i la
font del Vilar.24

Els establiments rurals des dels orígens fins al segle v: la incidkncia de la crisi del segle III.
L'origen dels establiments rurals del nord-est de la Tarraconense s'ha de situar, en general,
cap al canvi d'era. Aquestes primeres construccions, que algunes vegades se situen en I'emplagament d'establiments indígenes previs, són generalment petites granges dedicades a activitats agrí21. ROSSITI%
(1978) i (1981).
22. Ausoni, 23, 2: uen'tus displicuisse oleum, quod miseras, m u n w itemsti, addito etium Barcinonensis, muriac condimento cumulatiuspruatisti.
23. ISIDOII,
Etymologiae, xx.3. 19,20;GIEGOIU
DE TOUHS,
Historia Francorum, N. 43.
24. En el cas de La Llosa, tot i la seva ubicació al costat del mar i el fet &haver-se trobat una s&ie d'instal.lacions (dipbsits i arnbits pavimentats amb opusszgninum) que semblen indicar aquest tipus d'indústria, sorprenentment no s'han documentat restes ictiolbgiques que permetin confirmar que es tractava d'una instal.lació dedicada a la producció de salaons (M~ssói RAa la Font del Vilar s'han trobat quantitats importants de determinats mol.luscs que podrien evidenciar una
indústria dedicada a la conselva d'aquests aliments mitjancant el vinagre, ja que i'establirnent era dedicat basicament a la proi GENORIIet alii, 1995).
ducció de vi (CASAS
M ~ N 1993).
,
Quant

coles.25Al llarg del segle 11 i durant el segle III aquestes estructures es consoliden, amplien i es pot
distingir un sector residencial més destacat, dotat amb freqüPncia de conjunts termals i sales de recepció decorades amb pintures murals, paviments m~lsiusi, en alguns casos, elements de decoració escultbrica o mobiliari met21.lic. Alguns exemples significatius són els de les uillae de pla de
llHorta, torre Llauder, els Ametllers, els Munts, Cal~lípoliso la Llosa.
Entre finals del segle 111 i la primera meitat del IV es constata l'abandonament d'alguns edificis, així com incendis en alguns sectors d'aquests establiments rurals després dels quals són reocupats i experimenten mutacions importants que afecten la seva estructura i funció primitiva com
succeeix a Vilauba (Girona) o els Munts (Altafulla). En d'altres jaciments (com els Ametllers o
Cal~lípolis)els arqueblegs detecten una certa disminució de les instal~lacionsdedicades a la producció que, en ocasions, queden parcialment o totalment abandonades i passen a ser utilitzades
com a espai funerari. Altres uillae segueixen en actiu sense que s'hi documentin canvis rellevants
que n'alterin el caracter com a residgncia fins, com a mínim, inicis del segle v, i es doten amb
nous programes decoratius que n'incrementen el confort i prestigi, com a Adarró (Vilanova i la
Geltrú) on es construeix un arnbit amb capgalera poligonal i revestiments de marbre, els Ametllers o la torre del Bell-lloc (Girona), Sant Amang de Viladés (Rajadell), cal Ros de les Cabres (el
Masnou), Paretdelgada, Centcelles o Barrugat (Tortosa), edificis amb estances que es pavimenten
amb nous mosaics o se'n reformen els conjunts termals.26Es tracta tanmateix d'obres de caracter
puntual no comparables a les grans inversions que els possessores realitzen a les uillae de I'interior de la Tarraconense on -de la mateixa manera que en d'altres zones d'Hispania- es documenten grans transformacions que impliquen la reconstrucció parcial o total dels edificis residencials que es doten amb costosos programes decoratius. El Romeral (Albesa), Bonay (Balaguer), el
Regué (Puigvert &Agramunt), el Vilet (St. Martí de Riucorb), Vilanova (Torres del Segre), Vilagrassa, Albalate del Cinca o Fortunatus (Fraga) són algunes d'aquestes uillae amb un moment de
gran expansió datat a finals del segle IV o ja en el v.
Aquest període i les esmentades transformacions (basicament abandonaments d'alguns establiments i grans inversions en d'altres) han estat tradicionalment considerats conseqü6ncia de les
invasions barbares i la crisi que segons la historiografia tradicional van devastar la pars occidentis
de 1'Imperidurant el segle III i les conseqü6ncies de les quals van marcar tot el període tardoanti~.~'
Aquesta interpretació, marcada pel pes de les fonts textuals, considerava que les invasions haurien
provocat la destrucció massiva de petits i mitjans establiments rurals afavorint la creació de grans
propietats en les quals mitjans i petits camperols arrui'nats treballarien com a agricultors independents. D'altra banda, la destrucció de les ciutats, la inseguretat i la crisi econbmica haurien donat
lloc a un important afebliment de la vida urbana i el trasllat de la població al camp, on ks desenvoluparia una economia d'autoabastament i a~tarquia.'~
Actualment -i gracies a l'augment qualitatiu
25. V. sobre aquesta fase OLESTI
(1997).
26. Una descripció d'aquestes uillue,la seva arquitectura i mosaics a I'obra De1 roma u1 romanic.
27. Aquesta problematica en relació amb !'estudi dels establiments rurals ha estat analitzada Bmpliament a LE\VIT
(1991).
(1978); o més recentment
28. Defensada per investigadors com A. BALL(1957); M . TAIIWELL(1958); J. M. BLÁZQUXZ
SANTOS Yhvcuns (1986). Per a aquesta qüestió CEPAS
(1997), p. 13-27 amb amplia discussió i bibliografiaprecedent.

i quantitatiu de la documentació arqueolbgica- la hipbtesi de la destrucció massiva d'establirnents
pot ser matisada i s'ha demostrat que en molts dels establiments els elements que es consideraven
evidencies d'aquelles destruccions (estrats de cendres, troballes de conjunts monetaris tesauritzats i
transformacions arquitectbniques)són cronolbgicament posteriors i no poden relacionar-se amb el
fenomen histbric de les invasions. Potser una excepció notable seria la gran uilla altimperial dels
Munts on excavacions molt recents han pogut documentar la destrucció de part del sector residencial de I'edifici provocada per un incendi, i s'ha pogut datar gracies a material ceramic i numismatic
en la segona meitat del segle 111.~'
Una altra línia interpretativa més recent vincula l'ernbelliment de les uillae i l'augment de la
seva capacitat productiva a la cris~del segle III i I'abandonament de les ciutats per part de l'aristocracia urbana. El trasllat de les elits a les seves propietats rurals comportaria una creixent desvinculació i aillament entre aquests dos medis: les uillae esdevindrien autosuficients i les ciutats passarien a dependre gairebé de manera exclusiva de les importacion~.~~
Tanmateix la documentació arqueolbgica demostra que els centres urbans continuen en actiu
fins, com a mínim, el segle v-VIdC.3' Es produeixen transformacions en la fisonomia d'aquestes ciutats, en els carrecs ocupats per les elits i en els interessos d'aquests individus que deixen d'invertir
els seus beneficis en les estructures urbanes, i els orienta cap a la construcció i embelliment d'edificis de culte cristi2 i cap a les seves prbpies residgncies urbanes i rurals.32
D'altra banda, i respecte als canvis en les relacions econbmiques que es devien produir entre
camp i ciutat cal tenir en compte que, en molts casos, els propietaris rurals i les elits urbanes eren
un mateix grup i que, per tant, és difícil plantejar-se el fet que les uillae deixessin d'abastir els centres urbans, ja que ambdós medis eren controlats por les mateixes persones.33Les troballes de material ceramic &importació (especialment sigillata africanes i arnfores) en establiments rurals datables a partir del segle v semblen desmentir igualment aquesta suposada desvinculació, ja que
evidentment aquests materials arriben i són redistribu'its des dels centres urbans.34
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29. Del roma al romknic.
1
.
30. Interpretació defensada entre d'altres per Simon KEAY en hombpsos treballs (19811, p. 464; (1988), p. 199-200.
31. Pel que fa a les ciutats del territori analitzat, Barcino constitueix el nucli del qual més informació tenim respecte a
la seva evolució durant l'antiguitat tardana. Una síntesi on es recullen els resultats de les excavacions més recents a R P ~ L Lp.1.
.~~.
De Tarraco el més destacat són els estudis que s'han anat fent en les Últimes decades sobre els materials cerlmics locals i d'importació que evidencien la vitalitat de la ciutat com a port comercial i centre consumidor fins com a m'nim el segle VI (v., entre
d'alues, TED'A(1989); AQUILUÉ
(1992); REMOLÁ(1996), sense oblidar les extraordiniries troballes fetes en relació amb la gran
necrbpoli tardana del Francolí i que s'han intepretat com a gran basílica martirial i uilla suburbana constniits en aquesta bpoca
(R. MAR,et alii, 1996). Sobre Gerunda, Ilerda i, especialment Dertosa, la informac~óés més escassa malgrat que alguns estudis
tendeixen a confirmar la vitalitat d'aquests centres urbans durant I'antiguitat tardana (NOLLA
(19881, p. 95-101; PEREZALMOGUEIIA
(1991), p. 115 i seg.).
(1992). Per als problemes generals d'Hispania,
32. Amb un carlcter general per a aquest problema cf. LIEBESCHUETZ
v, els treballs de J. ARCE(19821, p. 86; (19881, (19931, i GLJTI~RKEZ
(1996).
(1990), -The rural potentes were also the urban élite who supplied much of the town's
33. En paraules de WHI~TAICELI
conssilmption needs. (p. 111). També D VEIU (1983) considera, després &analitzar una determinada documentació textual,
que .(questastessa aristocrazia svolge un ruolo commerciale attivo, ricava dalle sua propietl ingenti quantitativi di prodotti agricoli che vende nei centri urbani, ed b quindi inevitabilmente interessata e coinvolta nei fenomeni di mercato" (p. 491).
34. Molts dels materials cerimics importats trobats en els establiments rurals del llevant de la Tarraconense han estat
(1997), qui considera també que .,aquests materials permeten refusar la teoria que propugna una rupestudiats per R. JÁKI(EGA
tura econbmica entre ciutat i camp al segle v,. (p. 538 amb bibliografia).

Possiblement tots aquests canvis s'hagin de veure com a reflex d'una reestructuració general
de la propietat i del sistema fiscal que es produeix a partir dels segle III i que dóna lloc a una creixent concentració de les propietats que es manifesta arqueolbgicament en l'abandonament d'alguns establiments rurals i el creixement i enriquiment de les instal~lacionsen altres.

Des de finals del segle IV i biisicament a partir segle v molts dels establiments rurals analitzats
pateixen un seguit de transformacions que afecten tant I'antiga estructura dels edificis com les funcions que s'hi havien desenvolupat fins a aquell moment.35En el territori analitzat es poden distingir bksicament tres tipus de canvi de
El primer és la reutilització d'iimbits dedicats originiriament a.resid2ncia i recepció, com són
les habitacions pavimentades amb mosaics o els conjunts termals per dur a terme noves activitats
de tipus productiu, canvi d'ús que es manifesta amb la construcció de dipbsits, la instal~lacióde recipients per emmagatzemar aliments (dolia),la instal~lacióde nous paviments impermeables o la
construcció de canalitzacions i de nous murs, tot aixb directament sobre els antics mosaics o les antigues estructures de les habitacions. Alguns dels jaciments del nord-est de la Tarraconense on
aquest fenomen s'ha pogut documentar amb més claredat són les uillae de Vilauba, torre Llauder,
I'Aiguacuit, I'Espelt, can Terrés o els Munts.
El segon és I'aprofitament de part o la totalitat dels edificis com a espai funerari, com s'observa
per exemple als jaciments de Vilauba, can Peixau, can Bosch de Basea, I'Aiguacuit, Adarró, la vil.la
dels Hospitals (el Morell) o Cal~lípolis.Aquesta reutilització pot tenir un caricter general (inutilització de les estructures i conversió de l'irea en necrbpolis que es utilitzada durant un lapse temporal
ampli) o tractar-se d'un fet puntual que es redueix a un parell de sepultures alllades. En molts dels
jaciments analitzats les sepultures es localitzen en relació'amb edificis annexos originalment dedicats a activitats productives (com als Ametllers, can Peixau, Adarró o Cal~lípolis),mentre que la
resta d'estructures continua en funcionament. En d'altres les sepultures s'insta1,len en estances de
l'edifici residencial ja abandonat (a la Llosa o MontfullB, per exemple).
Un tercer fenomen documentat és la conversió de part de les estructures d'un establiment rural en edifici de culte cristii, ja sigui un oratori o una església, fet Bmpliament documentat en el territori analitzat perd de difícil estudi, ja que sovint els jaciments on es produeix han tingut una evolució continuada fins a l'actualitat i aixb fa que tant els vestigis romans com del primer edifici de
culte es trobin sota estructures més modernes, que en compliquen I'estudi. Tot i que al nord-est
de la Tarraconense hi ha un gran nombre d'esglésies, capelles i monestirs en relació amb els quals s'ha
a un establiment rural -Sant Tomils de Fludetectat l'exist6ncia de restes romanes que
via, Sant Pere de Monfullii, Santa Maria del Bell-lloc (Bell-lloc dlAro),totes tres a Girona, Sant Cugat
de Traii i Sant Martí de Mata a Mataró o Sant Cebria a Cabrera de Mar, Santa Maria de Sales a Vila35. Tots aquests estan analitzatsen detall i amb la bibliografia sobre cada jaciment a CHAVNU~A
(1996) i (1998).
36. Cal tenir en compte que les seguents categoritzacions són fruit &una analisi microregional i que l'estudi dels establiments d'altres &reesgeogr2fiques p a conduir a individualitzar d'altres tipus de transforn~acionsarquitectbniques i funcionals.

.decans, Sant Llorenc (Constantí), Mare de Déu del Camí (Cambrils) o les esglésies de Vilagrassa,
Torrente del Cinca o Albesa són alguns exemples- en poques ocasions ha estat possible determinar la relació que hi ha entre les estructures romanes i l'edifici de culte.37Un document arqueolbgic
excepcional és el de I'anomenada uilla Fortunatus en el territori d'Ilerda,38ja que els treballs arqueolbgics han pogut evidenciar que cap al segle v part de I'edifici residencial (el sector sud-oest) s'utilitza com a oratori que continuara en ús i ser2 reformat en diverses ocasions durant els segles posteriors dotant-se amb un baptisteri als peus de la nau.
L'estudi i, fins i tot en alguns casos, la docunientació d'aquestes transformacions és sovint difícil a causa d'un seguit de circumstkncies. Amb freqüencia el canvi de funció d'aquestes construccions (quan es tracta de la reutilització per dur a terme activitats econhmiques) no implica grans
transformacions arquitectbniques sinó reformes puntuals: compartimentació de les estances, repavimentació, canalització, etc., vestigis d'instal~lacionsmés amplies que, en reutilitzar estructures
previes, són difícilment detectables i de forma independent són difícils &interpretar.Un dels problemes més importants que presenta l'anilisi d'aquestes transformacions és la manca de referencies que permetin situar cronol6gicament el moment en que es produeixen. Si bé fins a inicis del
segle v és possible datar amb relativa seguretat els diferents nivells estratigrkfics, a partir d'aquest
moment i a causa de la reducció del subministrament monetari es fa més difícil precisar la cronologia dels materials ceramics importats. Aixb ha fet que sovint es consideri que a partir del segle v es
produeix I'abandonament dels establiments, quan el que realment succeeix és un desconeixement
del material característic d'aquest període. També s'ha relacionat I'abandonament dels edificis cap
al segle v amb la desaparició de les troballes de material numismktic. Ara bé, cal tenir present que a
partir de finals del segle w i fonamentalment del v, les emissions de monedes de bronze seran extraordinkriament redui'des, fet que afecta lbgicament les troballes. A partir d'aquest segle es rarifica
la circulació de nova moneda i se seguir2 utilitzant moneda emesa en segles anteriors, fet que demostra els perills que comporta utilitzar el material numismktic com a referhcia cronolbgica i que
la seva absgncia no implica ni de bon tros l'abandonament dels establiments rurals.39En el cas de
I'aprofitament d'estructures per insta1,lar una necrbpolis, les sepultures rarament contenen objectes
que permetin datar-les i la seva tipologia (tombes fetes amb tegulae o lloses) té un període .molt,
ampli d'ús, fet que fa molt complex establir la seva cronologia i la vinculació existent entre la sepultura i I'establiment rural on s'insereix. Una altra dificultat és que molts jaciments es troben sota altres edificis més moderns i són difícils d'analitzar. Aquest problema es fa especialment evident en el
cas de la construcció d'una església a partir de l'estructura d'un establiment rural, ja que sovint I'església ha estat objecte de múltiples reconstruccions i és molt difícil conkixer-ne la cronologia inicial
i la relació existent amb I'edifici rom2 del qual es desconeixen les fases finals.

37. Aquestes problemltiques havien estat objecte d'anllisi al I11 Congrés Internacional d'Arqueologia medieval celebrat a Aix-en-provence (1989) i publicat per Fixot i Zadora-Ri l'any 1994. Un estat de la qüestió recent amb abundant bibliografia a MONPIUN
(1998).
38. Una síntesi sobre la investigació duta a terme en aquesta uilla amb especial atenció a I'evolució de I'edifici de culte
a Gonov (1995), p. 227-237, amb la bibliografia anterior.
(1990) referit a la uilla de La
39, Sobre els aspectes de circulació monethria amb relació a les uillue v. I'estudi de CAMPO
Oltneda (PalPncia).

INTERPKETACI~I PRIMERES CONCLUSIONS

L'estudi dels establiments rurals del llevant de la Tarraconense durant I'antiguitat tardana permet constatar que, en contra de les teories tradicionals, aquesta epoca no constitueix un període de
crisi i decadencia. El segle IV és una epoca de continuitat i forca prosperitat econbmica, fet que es
pot observar en els edificis residencials que es reestructuren i es doten d'elements que incrementen
el seu confort i el prestigi dels propietaris. Més endavant, probablement a partir del segle v, molts
establiments rurals són modificats i s'hi duen a terme noves activitats de tipus econbmic, funerari o
de culte.
La consideració d'altres províncies permet veure com aquestes transformacions arquitectbniques i canvis de funció no constitueixen un fenomen local, sinó que es documenta de manera forga
generalitzada arreu de 1'Imperi (almenys a la pars occidentis) i que, per tant, aquest fenomen forma
part d'un procés vinculat a transformacions generals en les estructures de 1'Imperi
Els investigadors que han estudiat aquestes transformacions les han interpretades de manera diversa relacionant-les amb l'assentament d'individus barbars en els assentaments,4' amb canvis econbmics derivats de la crisi del segle IIr., que haurien comportat una major densitat poblacional al camp, i per
tant la necessitat d'augmentar l'espai dedicat a
amb una crisi econbmica i cultural dels
propietaris43o amb canvis en el sistema de vida d'aquestspossessores,veient en el nou car2cter
ral. dels establiments un precedent dels establiments rurals medievals.44
Aquestes interpretacions suposen que els propietaris de les uillae continuaven vivint als edificis, fet que és, almenys en moltes ocasions, poc probable, ja que en la major part dels edificis la superfície dedicada a residencia s'havia redult parcialment o totalment, i per tant resulta difícil sostenir la hipbtesi d'una crisi econbmica o canvi cultural dels propietaris o reducció del seu poder
adquisitiu, per raó que possiblement aquests individus no devien estar insta1,latsen aquests edificis. Més que parlar de canvis en el sistema de vida dels antics habitants cal pensar --com ja intueix
J. Per~ival-~~
en un trasllat a altres tipus d1h2bitatsi de l'aprofitament de les antigues residhcies
per a les noves funcions que hem analitzat.
El perqui: d'aquests fenbmens creiem que s'ha de relacionar amb canvis en el sistema de la
propietat i l'explotació agdria, i concretament amb una acumulació de propietats en mans de determinats propietaris laics o eclesiistics, concentració ben testimoniada en els documents textuals i
que es convertir2 en una de les característiques essencials de la propietat rural de l'antiguitat tar\

40. Cf. fonamentalment per a la p a n occidentis (i principalment Gallia i Britanniu) amb un cadcter general PEII~IVAL
(1976) (capítols 8 i 9) i PERCIVAL
(1992).També abastant diverses províncies de la zona occidental de I'Imperi, L~wrr(1991). Per
(1992); I'evolució i transformacions d'algunes uillae a Britanniu es tracten a BRANIGAN
(1976),
al nord de la Gallia, VANOSSEL
p. 93-108, i WEBSTELI
(19691, un dels primers investigadors a analitzar aquests fenbmens.
(1969), p. 235-236, interpretació que creiem que no pot ser aplicada a la Tarraconense, ja que mai va tenu
41. WE~STELI
una presencia ,b3rbaransuficientment important com perque pugui explicar unes transformacions que es documenten en un
volum tan important d'establiments. Sobre la penetració i assentament visigot a la Península cf. RIPOI.L
(1998), amb la bibliografia precedent.
42. GORGES
(19791, p. 49.
i PI<EVOSTI
(1994),p. 125.
43. CLAIUANA
44. JAIIREGA
(19971, p. 537,
45. PEIICNAL
(1976), p. 180.

dana." Aquesta acumulació de propietats amb els seus corresponents edificis per part d'algunspossessores faria que aquelles estructures que una vegada havien servit com a residkncia dels seus propietaris i centres administratius del domini deixessin d'exercir aquesta funció -ja que ara un mateix propietari possei'a diferents d'aquestes uillae- i fossin aprofitades per dur-hi a terme altres
activitats vinculades a l'explotació de la propietat o als seus treballadors: petits o grans centres de
producció, tallers, magatzems, estables, habitats de camperols o obrers d'aquestes indústries -fet
residual dels habitats que es detecta en molts jaciments- espai funerari o
que explicaria l'oc~~pació
edifici de culte, ja fossin oratoris privats o esglésies obertes a la població rural.
Tanmateix no s'ha d'oblidar que gran part dels jaciments que coneixem són aquells que foren
abandonats en .un cert moment i que algunes estructures van mantenir la seva funció original com a
residkncies i centres d'explotació o administració de les propietat^,^' funció que s'ha mantingut prkcticament fins als nostres dies com evidencien les superposicions entre uillae romanes i masies encara
en peu com les del Mas de Dalt (Canapost, Girona), el palau de Fosa (Macanet), can Sentroma
(Tiana), cal Ros de les Cabres (el Masnou), ca 1'Alemany (Badalona), Paretdelgada (la Selva del
Camp) per citar alguns dels moltíssims exemples existents. En altres ocasions les uillae es convertiren en pols d'atracció de la població rural dispersa donant origen a aglomeracions d'habitat medievals i es troben en l'actualitat sota nuclis d'habitat més amplis. A vegades foren les esglésies constniides per propietaris laics o per la mateixa Església en les seves propietats l'element que va actuar com
a aglutinador de població, ja que aquests edificis anaren adquirint una skrie de facultats que les convertiren en referencia obligatbria dels camperols modificant progressivament les seves formes d'habitat i les seves estructures econbrniques i socials, i donaren lloc a noves formes d'estructuració, administració i explotació del territori, que afavoriren el pas al sistema característic medieval.**
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