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Resum

La presència dels visigots a la península Ibèrica passa per uns moments determinants en els quals la Tarraconense és escenari de les 
maniobres d’un poble que busca on instal·lar-se d’acord amb l’Imperi romà. L’any 418 aconsegueixen un pacte (foederatio) i s’inaugu-
ra el període del Regne de Tolosa, assentat a Aquitània. La pressió dels francs, cada vegada més forta, esclata a la batalla de Vouillé l’any 
507 i fa que els visigots hagin de recular cap a la Tarraconense. Barchinona esdevé seu reial a la primera meitat del segle vi, amb els reis 
Gesaleic, Amalaric i Teudis durant el protectorat ostrogot. Presentem una síntesi de l’impacte que l’arribada dels visigots suposa en 
ciutats com Tarracona, Barchinona i Ègara, la transformació de l’hàbitat, els poblats emmurallats, les fortificacions militars i l’abandó 
progressiu de les vil·les romanes, a la llum de les investigacions historicoarqueològiques dels darrers anys.
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Introducció: marc geogràfic  
i cronològic

Sempre resulta una mica artificial delimitar una part d’un 
territori més extens que respon a una unitat en la seva 
creació, com és ara la província romana Tarraconense. 
L’est d’aquesta província, sobre el qual centrarem la nos-
tra atenció en aquest treball, seria el corresponent a l’ac-
tual demarcació de Catalunya. Tanmateix, per copsar àm-
pliament la història i l’arqueologia d’aquest territori entre 
el final de l’antiguitat i l’inici de l’edat mitjana, cal obrir la 
mirada cap a la resta de la Península, el migdia de les Gàl-
lies, el nord d’Itàlia i la Mediterrània en general.

Pel que fa al component temporal, tampoc no és gens 
fàcil establir unes coordenades exactes del «període visi-
got», atès que al principi formaven part de l’exèrcit romà i 
actuaven en favor d’uns usurpadors de la porpra imperial 
o d’uns altres, a l’inici del segle v, i, al final del període, 
alguns nobles visigots van subsistir uns quants anys des-
prés de la batalla de Guadalete l’any 711, que marca l’arri-
bada dels sarraïns i el començament de l’època medieval.

Apunts historiogràfics

El visigotisme i, en general, tots els estudis històrics refe-
rents al període visigot han estat impregnats de connota-
cions polítiques de signe divers des del seu inici ja des de 
l’època medieval. La raó principal és que la història pos-
terior ha vist sempre en els visigots el model del poder 
reial, la unitat territorial i la unificació religiosa, sobretot 
amb la seva conversió al catolicisme en el Concili III de 
Toledo l’any 589. Ja els reis asturs se’n proclamaven suc-
cessors; els Reis Catòlics i els monarques de la Casa 
d’Àustria — sobretot Felip II, que era molt devot d’Her-
menegild com a màrtir de la fe catòlica— prenien com a 
model la reialesa teocràtica dels reis visigots, cosa que 
també succeí amb els Borbons. La historiografia, que des 
del segle xiii fins a la fi del xviii va potenciar aquests 
valors, la tenim representada en personatges com Rodri-
go Jiménez de Rada (De rebus Hispaniae, segle xiii); 
Ambrosio de Morales, historiador de la cort de Felipe II, 
o el pare Enrique Flórez (España sagrada, des del segle 
xviii). Aquest discurs va recalar al segle xix amb l’obra 
fonamental de Modesto Lafuente i José Amador de los 
Ríos. En aquests moments va germinar un moviment 
nacionalista romàntic, afavorit per la Guerra de la Inde-
pendència contra Napoleó, que maldava per buscar en-
tre els visigots els pares de la «Nació espanyola».1 Aquest 
moviment va calar en la literatura i la pintura vuitcentis-
ta; una de les obres més conegudes, La conversión de Re-
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caredo, de Muñoz Degrain, s’exposa encara avui dia al 
Senat.

Però, si per alguna cosa es recorda el visigotisme en ge-
neral i l’arqueologia visigoda en particular, és per la utilit-
zació com a arma política que se’n va fer durant el feixis-
me. Durant el primer franquisme (1939-1944), 
l’arqueologia visigoda es va posar al servei del III Reich de 
la mà de Julio Martínez Santa-Olalla com a director de la 
Comisaría de Excavaciones Arqueológicas. Les seves exca-
vacions de les necròpolis visigòtiques, com ara la de Cas-
tiltierra (Segòvia), pretenien demostrar el parentiu exis-
tent entre aquells individus i la raça ària del centre 
d’Europa i, consegüentment, la «puresa» de la raça espa-
nyola. És molt coneguda la influència que va tenir la SS a 
través de l’Ahnenerbe i la visita que va organitzar Martí-
nez Santa-Olalla perquè el Reichsführer Heinrich Himm-
ler visités el Museu Arqueològic Nacional de Madrid 
(MAN) per veure els bronzes visigots, a més de les excava-
cions esmentades de Castiltierra i Toledo, aquesta darrera 
com a capital del regne visigòtic. A partir de la derrota del 
nazisme el 1945, en el que podríem considerar el segon 
franquisme, el visigotisme va fer un viratge i emfasitzà 
l’aspecte d’unificació territorial i religiosa, de conjunció 
entre el tron i l’altar — tal com havia fet sempre la histo-
riografia espanyola—, per legitimar el poder de Franco, 
«Caudillo por la gracia de Dios».2 Així, el nacionalcatoli-
cisme va fer seves moltes de les premisses dels estudis his-
tòrics sobre els reis visigots, no sempre objectius, de ma-
nera que els va impregnar fins i tot més enllà del final de la 
dictadura.

Amb aquests precedents, és fàcil comprendre com el 
component ètnic germànic va ser determinant en el pri-
mer desenvolupament de l’arqueologia visigòtica i també 
en els estudis històrics. D’aquesta manera, la presència vi-
sigòtica només es podia detectar a partir de la troballa de 
les sivelles de cinturó característiques o de les fíbules que 
formaven part dels aixovars de les sepultures, sobretot. 
Tanmateix, fins i tot aquests bronzes que han estat els fòs-
sils directors per identificar la presència visigoda han es-
tat posats en qüestió els últims anys. En aquest sentit, és 
molt interessant la reflexió de Gisela Ripoll i Eduardo 
Carrero, en la qual plantegen si els individus dels enterra-
ments de les necròpolis de la Meseta — datades des de fi-
nals del segle v fins a les acaballes del segle vi (Castiltier-
ra, Duratón, El Carpio de Tajo, etc.)— són realment 
d’origen visigot. Assenyalen com una objecció molt im-
portant el fet que aquests materials no es trobin en la Gàl-
lia Narbonesa i que, si hi apareixen, són ja de quan forma-
va part de Septimània sota el poder del reialme de Toledo.3

Arqueologia visigoda o d’època visigoda?

En aquesta tessitura historiogràfica tan complicada cien-
tíficament i políticament, és mèrit indubtable de Pere de 
Palol la vindicació d’una «arqueologia d’època visigoda» 
en què tenien cabuda les tradicions paleocristianes 

— d’àmbit mediterrani— juntament amb les «particulari-
tats» dels pobles bàrbars, especialment de les visigotho-
rum gentes. Ja des de la seva càtedra de la Universitat de 
Valladolid, als anys cinquanta, va propiciar els estudis 
d’«art hispanovisigot», contrarestant així el pes que el 
franquisme havia donat a l’aspecte ètnic en aquest perío-
de històric.4 Pere de Palol va obtenir l’any 1969 la primera 
càtedra d’arqueologia paleocristiana i medieval a la Uni-
versitat de Barcelona, des d’on va exercir el mestratge a 
generacions d’arqueòlegs, va endegar les reunions d’espe-
cialistes de la Península (reunions d’arqueologia paleo-
cristiana hispànica amb sis edicions entre 1967 i 2003) i va 
catapultar la investigació espanyola a l’àmbit internacio-
nal, reconeixement que es veié confirmat en ser nomenat 
doctor honoris causa l’any 2000 pel Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana de Roma.5

Per a l’estudi de la Tarraconense en època tardoromana 
i visigòtica, continua sent una referència obligada la dar-
rera obra que va dirigir P. de Palol — juntament amb An-
toni Pladevall— del primer volum de la Catalunya romà-
nica: Del romà al romànic.6 Malgrat els seus vint anys, 
moltes de les aportacions continuen sent vigents actual-
ment, llevat dels descobriments arqueològics que s’han fet 
en aquests darrers temps.

En els últims trenta anys, l’arqueologia d’època visigo-
da, alliberada de les tensions entre romanisme i germanis-
me, s’ha alineat en la trajectòria dels estudis internacionals 
sobre l’antiguitat tardana, on tenen cabuda el món hispa-
noromà i el visigot. En aquesta trajectòria de recerca se si-
tua l’arqueologia cristiana, que estudia els elements mate-
rials dels edificis i els elements de mobiliari litúrgic 
d’aquest període, però també la transformació de les ciu-
tats, l’evolució del paisatge rural i els seus nuclis d’hàbitat.7

Els visigots a les ciutats

La cultura tardoantiga és eminentment urbana i continua 
una de les característiques més representatives de la civi-
lització romana. Lluny dels tòpics historiogràfics que 
feien naufragar l’esplendor clàssica sota el catastrofisme 
de les invasions bàrbares i l’abandó de les ciutats per refu-
giar-se al camp a causa d’una greu crisi econòmica des del 
segle iii, durant el període visigot les ciutats perduren tot i 
que experimenten grans transformacions.

Els darrers anys han estat protagonistes d’una millora 
en el coneixement d’algunes de les ciutats tarraconenses 
durant l’antiguitat tardana i el període visigot des del punt 
de vista arqueològic. Cal esmentar Tàrraco, Bàrcino, Èga-
ra, com les més destacades. Encara queda molta feina a 
fer, sobretot si tenim en compte la riquesa de la informa-
ció que ens aporten les fonts escrites sobre el protagonis-
me en època visigòtica de ciutats com Ilerda (Lleida), Ge-
runda (Girona), Osona (Vic), Empuriae (Empúries) o 
Dertosa (Tortosa), seus episcopals totes cinc. Per no par-
lar de les ciutats de la Gàl·lia Narbonesa, com Narbo, Car-
cassona, Magalone o (Iliberris) Elna, que formaven part 
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de la Septimània visigoda i que jugaren un paper molt im-
portant fins al final del regne visigot amb el rei Àkhila II 
(700-713). Passem a veure, però, amb més deteniment al-
gunes d’aquestes ciutats.

Tàrraco, la capital de la Tarraconense
Tarragona havia estat la porta d’entrada dels romans a la 
península Ibèrica i capital de la província Citerior, que 
després va prendre el nom de Tarraconensis. Tàrraco va 
tenir una importància cabdal en els inicis del cristianisme. 
Hi ha fins i tot qui defensa l’estada de sant Pau a la ciutat, 
en compliment d’una pena d’exili.8 Però, si per alguna 
cosa destaca la ciutat en els orígens del cristianisme, és pel 
martiri dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, víctimes de la 
persecució de Valerià l’any 259. El culte als màrtirs — les 
actes del martiri d’aquests sants són les més antigues que 
es coneixen a Hispània— va suposar un impacte enorme 
en el desenvolupament de la ciutat cristiana i en la trans-
formació gradual de la capital romana. La construcció 
d’un centre de culte martirial — el més gran conegut a la 
pars occidentis de l’Imperi— consistent en dues basíli-
ques, una de meridional amb les restes dels màrtirs a l’an-
tic solar de la fàbrica de la Tabacalera, excavada per mos-
sèn Serra i Vilaró, i una altra situada més cap al nord, la 
coneguda com a basílica del Parc Central, excavada als 
anys noranta del segle passat. Ambdues basíliques es van 
poder datar al segle v, amb una diferència potser d’uns 
trenta anys anterior la meridional en comparació amb la 
septentrional.9 A redós seu es va desenvolupar una gran 
àrea de necròpolis situada entorn de les dues vies princi-
pals que portaven, respectivament, cap al sud i cap a l’in-
terior.

Aquest nou barri a la ciutat va determinar que la zona 
suburbial del port experimentés una gran crescuda fins 
anar a tocar la necròpolis i el pont sobre el riu Tulcis 
(Francolí). La zona, objecte d’intervencions arqueològi-
ques als darrers temps, sembla que va tenir una gran vita-
litat, impulsada probablement pel comerç, fins a la darre-
ria del segle vii.10

Tornant a la topografia martirial de Fructuós, Auguri i 
Eulogi, cal destacar l’amfiteatre com a escenari de la pas-
sio. La importància del lloc va quedar gravada en la me-
mòria col·lectiva dels fidels tarragonins, de manera que es 
va preservar la integritat del monument — que no va ser 
objectiu d’espoli com altres construccions romanes de la 
ciutat— com si fos un triomf del cristianisme sobre la bar-
bàrie pagana de les execucions públiques. L’arqueologia 
no ha desvelat si existia una mena de memòria o trofeu en 
el lloc on van ser condemnats els màrtirs a la pena del vi-
vicomburium (cremats vius), com l’himne vi del Periste-
phanon de Prudenci permet intuir. El que sí que ha posat 
de manifest l’arqueologia és la data de construcció d’una 
basílica a l’arena de l’amfiteatre a final del segle vi o prin-
cipi del vii, en plena època visigòtica, i que ha estat motiu 
de diversos estudis en els darrers anys.11

Una de les incògnites més gelosament guardades que 
ens oculta la Tàrraco cristiana és la de la catedral paleo-

cristiana i visigòtica. Tot i que en els darrers anys s’han fet 
intervencions d’excavació i de prospecció geofísica a 
dintre de l’edifici gòtic, no s’ha pogut identificar. Tanma-
teix, hi ha indicis de grans remodelacions al segle vi al fò-
rum provincial, tot i que el seu desmuntatge es va comen-
çar a fer ja al segle v. La ubicació de la seu episcopal a la 
part alta de la ciutat, a sota o al voltant de l’actual catedral 
gòtica, té ara com ara un discurs especulatiu, però amb 
indicis molt probables. Un d’aquests senyals va ser la tro-
balla d’una tomba privilegiada datada al segle vi, acompa-
nyada d’un gerret litúrgic i que apunta a la seva identifica-
ció com a un membre de la jerarquia eclesiàstica.12 I un 
altre dels indicis és la identificació d’unes estructures al 
Col·legi d’Arquitectes que sembla que formarien part del 
conjunt episcopal.13 Segons les darreres propostes, la ca-
tedral visigòtica s’ubicaria entre l’absis de la catedral me-
dieval i la sala axial del recinte de culte imperial.14 Però 
encara continua sent una assignatura pendent.

Els bisbes de Tàrraco van exercir de metropolitans de la 
província Tarraconense al llarg de tot el període visigòtic. 
Eren els encarregats de convocar els concilis, encara que 
només coneixem el de l’any 516 celebrat a la ciutat. Per a 
la resta de reunions conciliars van triar seus diverses de la 
mateixa província, però la presència del metropolità sem-
pre hi consta.

Contràriament al que va passar a Bàrcino, que, com 
veurem a continuació, va desenvolupar un paper prota-
gonista en els esdeveniments polítics de la penetració dels 
visigots a la Tarraconense, no sembla que Tàrraco tingués 
un interès especial per als monarques visigots. Clarament, 
els reis preferien Bàrcino com a seu més o menys tempo-
ral. En desconeixem exactament la raó. Alguns investiga-
dors destaquen la romanitat de la capital de la Tarraco-
nense, que es manté fidel a l’Imperi fins als darrers 
moments, i que devia contenir una gran part de la pobla-
ció hispanoromana i els contingents militars fidels a 
Roma.15

La ciutat cristiana de Tàrraco ha estat objecte de diver-
sos estudis historicoarqueològics, com són el Pla Director 
de la Catedral — al qual ja hem fet referència—16 i dues 
tesis doctorals: la d’Andreu Muñoz Melgar,17 ja citada, i la 
de Meritxell Pérez des d’un punt de vista més històric.18 
Així mateix, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica pu-
blicava el 2013 la monografia Tarraco christiana civitas, 
que venia a ser una mena d’estat de la qüestió dels conei-
xements de Tarragona en època paleocristiana i visigòti-
ca.19 Finalment, el novembre de 2018, aquesta ciutat va 
ser la seu de la VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispà-
nica, en el marc de la IV Tàrraco Biennal, en què es van 
discutir moltes aportacions d’investigacions encara avui 
en curs sobre Tàrraco.20

Bàrcino, seu imperial i seu règia
La ciutat de Bàrcino pren un protagonisme tan destacat 
amb els visigots que fins i tot ha fet pensar que podia haver 
rivalitzat amb Tàrraco per la capitalitat de la província. El 
que coneixem a partir de les fonts escrites no deixa lloc a 
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dubte: des de principi del segle v, Barcelona és escollida 
seu imperial i seu règia abans de l’arribada dels visigots.

Un dels primers esdeveniments polítics que apunten 
Bàrcino com a seu imperial és el protagonitzat per Màxim 
l’Usurpador al començament del segle v. Era un llibert 
hispà que es va proclamar augustus a la província Tarra-
conense, amb l’ajut del general Geronci, com a usurpador 
davant de Constantí III, que governava la Gàl·lia des de 
l’any 407. Tot i que l’historiador Zòsim (Historia nova, 
VI.5 i IX.12) esmenta que la proclamació de Màxim va te-
nir lloc a Tarragona, les troballes numismàtiques en con-
textos arqueològics dels jaciments de la ciutat demostren 
que va triar Barcelona per encunyar les seves emissions 
monetàries.21 Aquest establiment de la seca a Bàrcino 
amb encunyacions commemoratives de la seva proclama-
ció com a august entre els anys 410 i 411 ens va fer plante-
jar el fet que aquest usurpador establís la capital a Barce-
lona i no a Tarragona,22 com deia Zòsim.

Només quatre anys més tard — el 415—, Bàrcino és 
l’escenari d’un episodi en el qual es veuen implicats per 
primera vegada els visigots. Els protagonistes en són el rei 
Ataülf i Gal·la Placídia. Aquesta, germana d’Honori, havia 
estat raptada pel rei Alaric I durant el saqueig de Roma 
l’any 410 amb la intenció de pressionar l’emperador per 
tal que els concedís un territori on instal·lar-se. En morir 
Alaric, el va succeir Ataülf, que es va casar amb la princesa 
imperial a Narbona, ciutat de la qual van haver de fugir 
fustigats pel general Constanci, fidel a Honori; va ser en 
aquest replegament cap al sud que van recalar a Barcelo-
na. Aquí, Ataülf no solament va veure esvair-se els seus 
plans de fer-se fort en emparentar-se amb la família impe-
rial, sinó que hi van perdre el fill, anomenat significativa-
ment Teodosi. Aquí també acabà assassinat per un mem-
bre del seu exèrcit. A la mateixa ciutat va ser elegit Sigeric, 
que no va durar més d’una setmana i fou succeït per Vàlia. 
Aquest aconseguiria finalment signar el foedus amb el ge-
neral Constanci que proporcionava als visigots un territo-
ri a Aquitània per instal·lar-s’hi. Començava així, l’any 
418, el Regne de Tolosa.

Pel que sembla, la presència dels visigots a Bàrcino amb 
els reis Ataülf, Sigeric i Vàlia en un termini de poc més 
d’un any difícilment ens parla d’una capitalitat de la ciutat 
triada intencionadament. Més aviat es tracta d’un episodi 
efímer i aïllat. El perquè Ataülf va decidir recular fins a 
Barcelona en la fugida des de Narbona continua sent una 
incògnita. Podria haver triat altres nuclis urbans, com 
Empúries o Girona, molt més propers a la zona de litigi 
amb les tropes dels honoriacii. Algú ha proposat la conve-
niència d’una ciutat emmurallada com Barcelona,23 per 
tal de resistir, però també era emmurallada Girona, més a 
prop. També n’hi ha que vinculen la tria d’Ataülf amb la 
recent proclamació de Màxim l’Usurpador a Barcelona. 
En tan poc temps gairebé no van deixar rastre del seu pas. 
El que sí que sembla bastant clar és que, d’ençà que es crea 
el Regne de Tolosa, les fonts escrites emmudeixen pel que 
fa a la ciutat com a escenari de fets rellevants de la cort vi-
sigoda.

Arqueològicament, poca cosa es pot relacionar amb 
aquesta primera estada dels visigots a Bàrcino. Sí que es 
coneix la situació de la catedral sota l’emplaçament de 
l’actual, de la qual s’ha identificat una aula basilical i un 
primer baptisteri que es daten al segle iv. El descobriment 
el va fer Duran i Sanpere en el curs de la construcció d’una 
xarxa de clavegueram; el fet d’identificar paviments 
d’opus signinum, bases i columnes i restes de cancells li va 
fer pensar que havia trobat la basílica cristiana.24 Anys 
més tard es va trobar el baptisteri en el decurs d’unes ex-
cavacions (1968-1983) en què va participar Pere de Pa-
lol.25 El convenciment que aquesta era la basílica de culte 
va arrelar entre els especialistes, entre els quals m’incloc,26 
fins que la reexcavació i la interpretació endegades pel 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, sota la direc-
ció de Julia Beltrán de Heredia — i amb la col·laboració de 
Charles Bonnet—, va desmentir aquesta identificació i 
proposà que l’aula formava part de l’arquitectura de po-
der del bisbe.27

D’altra banda, als segles iv i v, els resultats de les inves-
tigacions arqueològiques de l’arquitectura domèstica de 
la ciutat demostren que hi havia grans domus, decorades 
amb mosaics tardans i pintures, que ens parlen d’un tipus 
de vida molt romà. No s’ha trobat cap element en aquests 
llocs d’habitatge que faci pensar en la presència dels visi-
gots.28 La retícula dels carrers també es conserva, pel que 
sembla. Una d’aquestes domus, la de Sant Iu, serà l’embrió 
del grup episcopal: al seu damunt s’hi construeix el palau 
episcopal del segle v, el coneixement arqueològic del qual 
no és gaire clar, atès que al segle següent s’erigeix un nou 
palau episcopal que el desdibuixa. Una de les coses més 
interessants del palau és que en els seus fonaments s’usen 
materials provinents del fòrum (inscripcions, bases amb 
motllures i pedestals). Això vol dir que segurament, a 
principi del segle v, molts dels seus edificis estaven desa-
fectats i es feien servir de pedrera per a les noves construc-
cions. També del segle v es data la sala de recepció del nu-
cli episcopal, pavimentada amb opus signinum i un lloc 
preeminent per a la presidència del bisbe en les seves au-
diències.29

Si en cap moment es pot considerar Bàrcino com a ca-
pital dels reis visigots és al segle vi. Tant els textos escrits 
com l’arqueologia ens en parlen, i la interpretació histori-
coarqueològica ha tingut un gran desenvolupament en els 
darrers vint anys, com veurem més endavant. Analitzem 
primerament el que ens diuen les fonts sobre els esdeveni-
ments dels reis visigots que van tenir lloc a la ciutat de 
Barcelona.

A principi del segle vi, a partir de la batalla de Vouillé 
l’any 507, els francs van expulsar els visigots d’Aquitània i 
van provocar el seu desplaçament cap al sud-est. Van ins-
taurar la capital a Narbona i el regne va quedar reduït a la 
zona costanera. La pressió dels francs merovingis feia que 
els visigots es desplacessin cap a Hispània, i Barcelona va 
jugar un paper molt important com a ciutat de rereguar-
da, tal com ho havia fet al segle v amb Ataülf, però ara 
sembla que d’una manera més ferma. Alaric II va trobar la 
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mort al camp de batalla i el va succeir el seu fill bastard 
Gesaleic, que va usurpar el tron a Amalaric, hereu legítim 
de la corona i net del rei ostrogot Teodoric el Gran.30 Ge-
saleic va fer de Bàrcino la seva seu reial, si hem de creure 
la Cronica Caesaraugustana, segons la qual el rei mateix 
l’any 510 va matar Goeric — que era partidari d’Amala-
ric— al palau de Barcelona.31 Isidor de Sevilla ens dona 
una altra versió dels fets: Gesaleic es va refugiar a Barchi-
nona després de ser derrotat a Narbona per les tropes del 
rei burgundi Gundebald i Teodoric el va privar del tron i 
Gesaleic va fugir cap a l’Àfrica per buscar l’ajuda dels vàn-
dals; a continuació, va passar a Aquitània, des d’on va tor-
nar a Hispània cap a Barcelona. Va ser perseguit pels os-
trogots sota el comandament del general Eban, des d’un 
lloc anomenat Duodecimo fins més enllà del riu Druan-
tius, a la Gàl·lia, on va ser mort el 511.32

Els ostrogots van prendre la iniciativa de protegir el 
jove Amalaric i s’inicià el període conegut com a «inter-
medi ostrogot» (507-526) — en paraules de Ramon d’Aba-
dal—33 durant el qual el rei Teodoric va exercir la regència 
fins a la mort. De fet, aquesta època es caracteritza per ser 
una de les més permissives i prolífiques pel que fa a les 
reunions conciliars dels bisbes catòlics de la Tarraconen-
se, que es daten per la referència a l’any de rei regent Teo-
doric o bé per Amalaric: Concili de Tarragona (516), 
Concili de Girona (517), II Concili de Toledo (527), Con-
cili de Lleida (546) i Concili de València (549).34

Aquesta tolerància del període ostrogot contrasta amb 
l’actitud anticatòlica del rei Amalaric, segons ens informa 
Gregori de Tours. Amalaric es va proclamar rei dels visi-
gots un cop mort l’avi Teodoric, l’any 526, i per tal d’apro-
ximar-se als francs es va casar amb Clotilde, filla de Clo-
doveu I, primer rei dels francs que es va convertir al 
catolicisme. Segons Gregori de Tours, el rei arrià Amala-
ric maltractava la seva dona a causa de la seva devoció ca-
tòlica i la va obligar a ser rebatejada en la fe arriana, fins 
que la reina va demanar ajut al seu germà, el rei franc 
Khildebert I. Els francs merovingis van envair Narbona i 
Amalaric es va veure obligat a fugir cap a Barcelona, on va 
morir l’any 531 degollat per un membre del seu exèrcit.35

El succeí Teudis, general ostrogot que ja havia portat el 
control molts anys durant l’intermedi ostrogot i que ara 
es va proclamar rei dels visigots i independent de Ravenna 
(531-548). La historiografia considera presumiblement 
que va establir la seu règia a Barchinona, tot i que les fonts 
escrites no ho especifiquen. Sabem, per Isidor, que Teudis 
va atacar els francs des de la Tarraconense;36 que s’instal-
lés a Bàrcino és només una suposició. Investigadors com 
Pablo de la Cruz Díaz defensen que va ser ell mateix qui va 
instaurar la capital del regne a Toledo, almenys l’any 546, 
quan va promulgar la seva famosa llei sobre costes proces-
sals.37 Si admetem aquest argument, Barcelona va deixar 
de ser seu règia des de mitjan segle vi. El que sí que s’ha 
d’admetre d’una manera ineludible és que, a partir d’aques-
tes dates, el centre de poder visigot es trasllada cap a zones 
més cèntriques de la península Ibèrica per tal d’obrir-se a 
la possibilitat de conquerir més territoris, a costa dels 

sueus al nord-oest i dels vàndals cap al sud. A més, cal te-
nir en compte que l’any 552 s’inicia la incursió bizantina 
que ocupà Cartagena i una bona part del llevant i el sud-
est peninsulars i que per fer-se forta havia d’ocupar posi-
cions estratègiques equidistants amb els focus dels con-
flictes.

El que s’infereix de les dades de les fonts escrites és que 
Bàrcino va desenvolupar un paper molt important entre 
els anys 510 i 546 com a seu reial i de la cort, segurament 
amb una funció de capitalitat vinculada a la presència del 
rei, en el sentit tardoromà, com ho eren les seus imperials 
per l’estada més o menys temporal dels emperadors. I un 
cop traslladada la cort a Toledo, l’autoritat governamental 
— el comes— i un grup de visigots s’haurien instal·lat a la 
ciutat i haurien conviscut amb els hispanoromans fins a 
l’arribada dels àrabs.

Les dades arqueològiques ens presenten un canvi bas-
tant dràstic en l’estructura urbana i en l’arquitectura do-
mèstica del segle vi. Les grans cases que hi havia als se-
gles iv i v a l’interior de la muralla desapareixen i en el seu 
lloc es construeixen unitats d’habitatges molt més petites i 
més senzilles que fan servir tota mena de materials reuti-
litzats, fins i tot escultòrics.38 La xarxa viària i el cadastre 
sembla, però, que es mantenen. Aquesta transformació 
ens parla d’un canvi poblacional, presumiblement rela-
cionable amb la presència dels visigots a la ciutat.39

Pel que fa a la zona del suburbi, també es detecta un 
gran creixement de la ciutat. Al suburbium es troben zo-
nes d’hàbitat i un gran cinturó de necròpolis que va des de 
la zona nord-oest fins a l’extrem sud. Però, en canvi, no es 
troba entre el sud i el sud-est, segurament perquè estaven 
ocupats per maresmes i per l’estany del Cagalell. Les anà-
lisis arqueomorfològiques han permès documentar el tra-
çat de nous eixos viaris que comuniquen la Serralada Li-
toral amb el Delta, i es potencien els itineraris i els eixos 
cap a l’interior, pel que sembla a causa del desenvolupa-
ment d’activitats agropecuàries.40

Un dels aspectes més ben coneguts de les transforma-
cions que tenen lloc a Bàrcino al segle vi és l’evolució del 
seu complex episcopal.

Com ja hem assenyalat més amunt, el projecte de re-
cerca dut a terme pel MUHBA en el conjunt arqueològic 
de la plaça del Rei, dirigit per Julia Beltrán de Heredia i 
amb la col·laboració de Charles Bonnet, ha donat els fruits 
de vint anys d’investigació. Les intervencions arqueològi-
ques han fet palesa una gran monumentalització del pri-
mer grup episcopal dels segles iv i v que transforma ple-
nament la topografia de la ciutat atès que n’ocupa gairebé 
un quart. La basílica principal — que no ha pogut ser ob-
jecte d’excavacions— és sota la catedral actual, però sa-
bem que estava connectada amb el baptisteri, situat als 
peus, seguint l’esquema més freqüent de distribució dels 
espais litúrgics de les esglésies hispàniques.41 El baptisteri 
experimenta també en aquest moment una monumenta-
lització molt important: la piscina es cobreix amb un cim-
bori, l’interior es decora amb pintures que imiten els re-
cobriments d’opus sectile o plaques de marbre42 i, a més, 
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hi ha una inscripció que conté una fórmula pròpia de la 
litúrgia baptismal43 i les pintures del sostre.44 El nucli ini-
cial s’amplia amb la construcció d’una església crucifor-
me, amb un cementiri associat (en una zona intramurs), 
un nou palau fortalesa episcopal i uns balnea que — se-
gons manifesta Beltrán de Heredia— no haurien estat 
d’ús privat del bisbe, sinó que devien tenir una destinació 
per als pelegrins i els fidels de la ciutat.45

En la mateixa època i al mateix barri es construeix el 
que s’identifica com el palau de l’autoritat civil, el comes 
ciuitatis, al costat de l’església cruciforme i de la muralla. 
Presenta una planta en forma d’U que s’obre a un interua-
llum tot seguint el traçat de la muralla i que comunica 
mitjançant unes escales al pas de ronda. En les excava-
cions es van trobar sivelles de cinturó militars que revelen 
la presència d’un destacament en relació probablement 
amb la residència del comes.46

Beltrán de Heredia proposa una datació per a aquesta 
monumentalització del complex episcopal/comtal de la 
segona meitat del segle vi, basant-se en els materials apa-
reguts en els contextos arqueològics (ceràmica i mone-
des), i en la datació per C14, obtinguda dels morters de les 
fonamentacions, entre els anys 530 i 595.47 Certament es 
tracta d’un arc cronològic de seixanta-cinc anys, un pe-
ríode massa extens en uns moments en els quals el ritme 
trepidant dels esdeveniments de la història política de la 
monarquia en relació amb Barcelona ja s’havien produït. 
A la segona meitat del segle vi, la capital ja havia estat 
traslladada a Toledo; per tant, hem de considerar que els 
moments de màxima activitat edilícia en el conjunt epis-
copal s’esdevingueren quan el monarca ja havia marxat 
amb la seva cort cap a Toledo, però havia deixat un desta-
cament militar visigot i una comunitat de fe majoritària-
ment arriana.

Cal tenir en compte, però, que no devia ser gaire enllà 
de la segona meitat del segle vi. Si pensem en les remode-
lacions que presenta aquesta mateixa fase, no es pot rela-
cionar aquesta vitalitat constructiva amb la conversió de 
Recared en el III Concili de Toledo el 589, com s’ha fet 
tradicionalment, perquè era massa tard. En canvi, la data 
de mitjan segle ens sembla més versemblant, atès que és el 
moment en què la rivalitat entre arrians i catòlics era més 
aferrissada i hauria provocat una vitalitat constructiva a 
les ciutats entre els grups episcopals arrians i catòlics.48 
Aquest aspecte, que havia estat relegat a un segon pla per 
la investigació sobre l’arquitectura religiosa hispànica 
— tal vegada causada per la manca de diferències conegu-
des entre la funció litúrgica dels espais de culte d’un credo 
i de l’altre—, ha cobrat una atenció especial als darrers 
anys, sobretot arran de les excavacions de la basílica dels 
sants màrtirs Just i Pastor.

Aquestes intervencions arqueològiques es van fer entre 
2011 i 2014 gràcies a un conveni entre la parròquia i 
l’Ajuntament de Barcelona, i van ser dirigides per Julia 
Beltrán de Heredia. Van treure a la llum restes d’un edifici 
de culte situat al sud del fòrum romà: un absis trilobulat 
d’una basílica i restes de la columnata de les naus, un bap-

tisteri i una tomba privilegiada. L’autora interpreta el 
conjunt com un segon grup episcopal i ha elaborat una 
complexa hipòtesi que proposa situar la catedral catòlica 
sota l’església dels sants Just i Pastor, atès que defensa que 
el conjunt episcopal de la plaça del Rei havia estat ocupat 
pel bisbe arrià i vinculat als edificis de representació de 
poder dels visigots, el palau fortalesa episcopal i el palau 
del comes civitatis. Aquest «bisbat dels sants Just i Pastor» 
hauria restat amb funcions parroquials després de la con-
versió al catolicisme de Recared i del poble got, atès que el 
bisbe catòlic hauria «recuperat» la catedral de tradició pa-
leocristiana.49

Aquesta proposta, tot i ser molt suggerent,50 no deixa 
de ser una mica audaç. Les proves arqueològiques sobre 
les quals es fonamenta són encara fragmentàries i ja han 
sorgit les primeres veus crítiques.51 Caldrà esperar noves 
intervencions arqueològiques que esclareixin millor el co-
neixement d’aquest edifici de culte.52

Ègara (Terrassa)
En plena connexió amb la seu de Bàrcino es troba la seu 
del conjunt episcopal d’Ègara (Terrassa), sorgida sobre 
un municipi d’origen romà, que presenta un grup episco-
pal d’època paleocristiana i visigoda i és un dels més ben 
estudiats els darrers anys. Els treballs arqueològics fets en 
extensió entre els anys 1995 i 2005 van permetre identifi-
car i caracteritzar les diferents fases del desenvolupament 
d’aquest conjunt egarenc entre mitjan segle iv i el segle ix, 
en època carolíngia.53

L’erecció del conjunt religiós com a seu episcopal es re-
laciona amb l’acció del bisbe Nundinari de la seu de Bàr-
cino, que va nomenar Ireneu bisbe d’Ègara l’any 464 com 
al seu successor. Són les primeres notícies d’un bisbat a 
Terrassa. La seu egarenca va ser dotada llavors d’un terri-
tori que abans havia estat de Barcelona i que sembla que 
es va desdoblar, tot i que no n’era sufragània. Aquest no-
menament no va seguir els conductes canònics, encara 
que va obtenir el suport de la comunitat i dels bisbes de la 
província. Nundinari va incomplir les regles canòniques 
en nomenar Ireneu en el seu testament com a successor a 
la seu de Barcelona; aquest fet aberrant en el dret canònic 
va provocar la intervenció reprovatòria del papa Hilari i, 
després de la mort de Nundinari, Ireneu va restar a Ègara.54

A mitjan segle v, coincidint amb aquesta promoció a 
catedral, les investigacions arqueològiques han pogut 
identificar una fase de construcció del conjunt preexistent 
que canvia completament el disseny anterior (preepisco-
pal) i fins i tot sembla que en alguns sectors es deixa a mig 
fer. El nou projecte — sota el govern d’Ireneu— sembla 
que va ser una obra llarga que no va finalitzar fins a mitjan 
segle vi. Comprenia tres edificis de culte distribuïts en 
tres terrasses en un pla ascendent des del sud, on es va 
construir la zona residencial del bisbe, el palau episcopal. 
Una segona terrassa amb la catedral de Santa Maria, que 
es va reformar a sobre d’edificis anteriors — dedicats al 
culte cristià des del segle iv—, i al seu costat, a la mateixa 
cota, un edifici de caràcter martirial o funerari, l’actual es-
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glésia de Sant Miquel.55 A l’extrem nord i a sobre d’una 
tercera terrassa es va construir l’església de Sant Pere 
— amb funció parroquial, sostenen els arqueòlegs—,56 
amb tres naus i capçalera trilobulada, sobre la qual s’hau-
rà d’intervenir arqueològicament en un futur per aclarir 
la seva relació amb la resta d’edificis, per bé que forma 
part, pel que sembla, del mateix programa icnogràfic.57 El 
conjunt, envoltat de corredors funeraris, disposava d’un 
pati central on hi havia un pou i estava envoltat d’un clos 
que delimitava el grup episcopal.

La llarga durada de la construcció del conjunt egarenc 
entre mitjan segle v i l’any 700 ens endinsa plenament a 
l’època visigòtica. Cal remarcar l’espectacularitat del con-
junt, que conserva edificis sencers com el de Sant Miquel, 
datat a mitjan segle vi. Les darreres refaccions que es fe-
ren a la capçalera de Santa Maria — i que semblen corres-
pondre’s també amb la capçalera de Sant Pere— s’han po-
gut precisar a partir d’unes àmfores utilitzades per omplir 
les voltes, procedents del nord d’Àfrica i que es daten en-
tre el 550 i el 700.58

Les fonts escrites ens ofereixen un panorama de la seu 
egarenca amb una certa vitalitat i participant en les reu-
nions conciliars de la Tarraconense, així com també en els 
concilis nacionals celebrats a Toledo. Cal destacar, però, 
per la seva singularitat, la celebració d’un concili provin-
cial a Terrassa l’any 614.59 Aquest fet, completament ex-
cepcional, de reunir-se una assemblea conciliar en una seu 
petita creiem que ens indica alguna mena d’inauguració de 
millores a la seu, que podria tenir ressò a l’hora de reinter-
pretar les estructures arqueològiques i monumentals.60

Les fortificacions: castra, oppidum  
i territoris de frontera

Sens dubte, una de les qüestions més importants que sa-
bem d’Ègara a partir dels textos gira entorn de la figura 
del bisbe Nebridi perquè situa la seu en el mapa de les ciu-
tats estratègiques del regne visigot de la primera meitat 
del segle vi. Segons coneixem per Isidor de Sevilla, Nebri-
di d’Ègara tenia tres germans també bisbes: Elpidi d’Osca, 
Just d’Urgell i Justinià de València.61 Per estudis prosopo-
gràfics, Josep Vilella arriba a la conclusió que eren només 
germans de mare, i atès que Isidor tot just qualifica de no-
bilissimi Nebridi i Elpidi, pensa que eren fills d’un mateix 
pare amb més estatus social que no pas el pare de Just i 
Justinià, els dos fills menors.62

Tots quatre germans procedien d’una família aristocrà-
tica de la Tarraconense, però les seus administrades eren 
tan diverses i allunyades entre elles que cal descartar una 
investidura relacionada amb l’arrelament al territori i 
amb les elits locals.63 I tots quatre van exercir el seu epis-
copat en un moment crucial durant l’intermedi ostrogot i 
el període immediatament posterior, de consecució de la 
independència dels monarques visigots de la tutela dels 
ostrogots. Llevat d’Ègara, Osca, Urgell i València, eren 
ciutats limítrofes o perifèriques dins de l’àrea dominada 

pel rei ostrogot i els seus generals, que grosso modo es cor-
responia amb l’est de la Tarraconense. D’una banda, Osca 
i Urgell, al nord, es trobaven a prop de la zona controlada 
pels francs a l’altra banda dels Pirineus; de l’altra, a Valèn-
cia, tot i haver viscut al marge de la influència ostrogoda, 
la transferència de Justinià cap al 531 hauria estat un no-
menament directe del rei Teudis per tal de contrarestar la 
pressió de les tropes bizantines que arribaren a les Balears 
el 534 i acabaren ocupant el llevant peninsular el 552 i 
convertint València en ciutat fronterera.64 D’aquesta ma-
nera, València exerciria la projecció de l’autoritat dels 
nous monarques sobre la península Ibèrica, al mateix 
temps que es volia vincular la ciutat del Túria amb la vall 
de l’Ebre i la Tarraconense, on es trobava en aquell mo-
ment el centre de gravetat de la monarquia visigoda.65

Les investigacions dels darrers anys s’han ocupat a bas-
tament de les fortificacions del nord de la Tarraconense, 
sobretot com a assentaments militars de diferents carac-
terístiques (turres, oppida, castella), així com poblats d’al-
çada que es fortificaven per iniciativa dels poders locals, 
com un antecedent de les fortificacions feudals, com sosté 
Gutiérrez González, tot i que analitzat des d’una perspec-
tiva més del conjunt peninsular.66 Específicament per a la 
zona de l’est de la Tarraconense, cal destacar la tesi inèdita 
de V. Luis Pérez García defensada a la Universitat Rovira i 
Virgili l’any 2011 i de la qual l’autor va publicar un article 
molt interessant.67

Si dirigim l’atenció cap al nord, la lluita dels visigots 
amb els francs va determinar que triessin Bàrcino com a 
seu de rereguarda, ben comunicada per mar i situada a la 
Via Augusta, com ja hem vist. En els moments més con-
vulsos de la intervenció ostrogoda, Girona va consolidar 
el seu pes pel control que exercia sobre la Via Augusta, 
camí que unia les ciutats més importants d’aquells mo-
ments: Barcelona, Elna i Narbona. I, amb posterioritat, 
Girona era al mig del camí que comunicava la Península 
amb Septimània.68

A l’Alt Empordà es troba el castrum de Puig Rom, un 
poblat emmurallat situat sobre un turó que domina la ba-
dia de Roses, en un enclavament estratègic. Presenta una 
muralla i unes torres quadrangulars d’una tècnica molt 
semblant al jaciment de València la Vella que hem esmen-
tat (veg. la nota 65). El jaciment va ser excavat per primera 
vegada per Joaquim Folch i Torres l’any 1917 i trenta anys 
més tard per Pere de Palol — entre 1946 i 1947—, que va 
ser qui va poder identificar-lo com un castrum d’època vi-
sigòtica. Tanmateix, Palol ja assenyalava que l’assen-
tament podia no ser exclusivament militar, sinó de pobla-
ment defensiu en alçada de la població veïna de Roses, 
abandonada pel que sembla al segle vii.69 Aquests darrers 
anys s’ha reprès l’excavació amb un nou projecte executat 
entre 2014 i 2017 per un equip format per investigadors 
de la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, 
la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica, que han pogut netejar i consoli-
dar els sectors excavats per Pere de Palol i obrir altres 
punts al poblat i a la muralla. Tot i no poder haver afinat 

Catalan Historical Review-13.indb   113 07/10/2020   16:23:09



114   Cat. Hist. Rev. 13, 2020 Cristina Godoy Fernández 

la cronologia de la seva fundació, el més nou és que han 
identificat una refacció en una de les portes que parla de 
dues fases d’ocupació.70

En els passos pirinencs orientals es troben les fortifica-
cions de les Cluses, d’època romana i que es mantenen 
plenament vigents en el període visigot. Aquest pas s’es-
menta en la crònica de la rebel·lió de Paulus a Septimània, 
l’any 673, en temps del rei Wamba, com a «castrum quod 
vocatur Clausuras».71 Arqueològicament es coneixen for-
ça bé la turris de Panissars i les clausurae del Pertús, dos 
castella que flanquegen la Via Augusta — la Clusa Alta i el 
Castell dels Moros— i que controlen un pas estret, que 
disposa fins i tot d’una porta enmig de la Via Domitia per 
tal de vigilar el pas dels Pirineus per aquest indret.72

Un altre exemple paradigmàtic és el «Castellum Frac-
tum» de Sant Julià de Ramis, denominat així en la docu-
mentació del segle ix. El jaciment ha estat objecte de di-
verses intervencions arqueològiques sistemàtiques que 
han pogut descriure la presència d’una fortificació ja des 
del segle iv que presenta dues fases constructives i el final 
de la qual es data entre els segles viii i ix.73 Consisteix en 
un edifici de planta quadrangular, envoltat d’una muralla 
amb quatre torres a les cantonades; l’aparell constructiu 
és format per carreus ben escairats lligats amb morter de 
calç. A aquesta fortificació se li associa un vilatge fet amb 
materials peribles i molt pobres, i a més es va poder iden-
tificar una església als Sants Metges i una necròpolis amb 
tombes de caixa de lloses.74 Evidentment, aquest enclava-
ment no tenia una funció exclusivament militar.

Però des d’una perspectiva més estratègica del control 
de les vies i si ens desplacem cap a l’oest, trobem les valls 
d’Andorra amb el jaciment de Sant Vicenç d’Enclar, una 
fortificació d’alçada que controlava el pas entre el nord i 
el sud. Es tracta d’un pas molt important, atès que, de 
l’altre costat de la carena i per la vall de la Garona, s’arri-
bava a Tolosa, en mans dels francs.75 La data de fundació 
del Roc d’Enclar s’ha pogut fixar per les dades arqueolò-
giques entre la segona meitat del segle iv i principi del v, 
però seguia amb plena vitalitat en època visigòtica, com 
demostra la troballa de metalls d’ornamentació personal, 
principalment de bronze, que formaven part dels unifor-
mes militars. Entre aquestes peces cal destacar un tipus 
de sivelles molt semblants a les aparegudes a la necròpo-
lis visigòtica de Pampilona dels segles vi i vii i que s’asso-
cien al sueus, que custodiaven aquest pas abans que els 
visigots.

El Roc d’Enclar formava part d’una sèrie de fortins i tor-
res de vigilància situats a les clausurae del Pirineu, que 
constituïen una línia defensiva. La importància del pas per 
las valls d’Andorra segurament devia determinar el seu 
control des de la ciutat d’Urgell, des d’on es devia coordi-
nar l’ofensiva militar contra els francs.76 No sembla, però, 
que la fundació d’Urgell es fes en substitució de l’antiga 
Iulia Libica (Llívia), com volen alguns autors,77 sinó que 
les restes arqueològiques revelen una reocupació de certs 
sectors de l’antiga Llívia per militars que defensaven els 
passos pirinencs, igual que ho feia la veïna Urgell. De fet, 

coneixem un Castrum Libiae esmentat en el context de la 
rebel·lió del duc Paulus contra Wamba l’any 673.

Amb tota probabilitat, Urgell va assolir un estatus de 
ciutat fronterera superior a Llívia. Algunes intervencions 
arqueològiques recents al voltant de l’església de Santa 
Maria de la Seu d’Urgell han tret a la llum algunes edifica-
cions amb materials que es daten entre els segles v i vi.78 
En aquest context és quan s’hauria creat el bisbat d’Urgell 
— i també el de Carcassona— com a ciutat de la frontera 
francovisigoda. Recordem com el bisbe Just i els seus ger-
mans ocupaven seus episcopals en territoris limítrofs amb 
els francs (Elpidi d’Osca i Just d’Urgell) i amb els bizan-
tins (Justinià de València). El més segur és que els nome-
nés directament el rei Teudis, com ja hem referit més 
amunt.

El poblament en alçada i l’abandó  
de les vil·les

L’arqueologia ens està mostrant d’una manera molt clara 
com als segles vi i vii la població s’aplega en llocs de defen-
sa fàcil, en poblats a sobre dels turons o en enclavaments 
estratègics a la vora del riu o d’alguna via. No cal repetir, 
com ja hem referit més amunt, que molts nuclis d’origen 
militar van acabar convertint-se també en llocs d’hàbitat, 
potser per acollir les famílies dels militars o bé per la cada 
vegada més freqüent concentració d’una població depen-
dent dels poders locals en el sentit protofeudal.

Un exemple clar d’un poblat en alçada sorgit en aques-
ta època és el de Santa Cecília dels Altimiris (Sant Esteve 
de la Sarga, Pallars Jussà).79 Es tracta d’un poblat situat a 
uns 900 msnm, al cim del Montsec d’Ares, que té vida en-
tre els segles v i viii, envoltat de boscos i pastures per al 
desenvolupament d’activitats agropecuàries. La dificultat 
d’accés constitueix ja per si sola una defensa natural; a 
més, hi ha un pas estret entre dos blocs rocosos que el fa 
fàcilment controlable. S’hi han trobat una església i també 
eines de treball de la llana que ens informen d’activitats 
ramaderes. S’han pogut identificar habitatges d’entre 6 i 
15 m2 excavats a la roca i fets amb materials peribles de 
troncs i branques. També van construir tres grans cister-
nes que podrien contenir uns 30.000 litres cada una. Els 
excavadors sostenen que som davant d’un nucli monàstic 
lligat als moviments eremítics propis també d’aquesta 
època.80

Un dels poblats més emblemàtics de la Tarraconense 
visigòtica és el del Bovalar (Seròs, Segrià). Es tracta d’un 
grup d’habitatges que es construeixen a redós d’una esglé-
sia dotada de baptisteri als peus, per la qual cosa s’ha de 
pensar — en principi— en la seva funció com a parròquia. 
La ubicació estratègica al costat del riu Segre li confereix 
una sortida via fluvial, a més de nodrir d’aigua els con-
reus, que les excavacions han tret a la llum. Les anàlisis 
carpològiques (de llavors), de gramínies i fruiters han po-
gut demostrar la pràctica d’una agricultura rica i variada. 
També s’hi van trobar un trull i dos cellers amb botes de vi 
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que s’interpreten com d’ús comunitari. Els excavadors 
diuen que només han pogut descriure una sola fase cons-
tructiva. El final del poblat el va causar un incendi entre 
les cendres del qual van ser trobats tremisis visigots del rei 
Àkhila II (711-713), poc temps abans de l’arribada dels 
sarraïns.81

Aquest tipus de nuclis de població serien el resultat del 
final de les vil·les romanes, la gran majoria de les quals es-
devenen abandonades en els segles v i vi. Entre les expli-
cacions per aquest fenomen cal tenir en compte una gran 
crisi, però alhora la concentració de la riquesa en mans 
dels cada vegada més rics. Sovint es poden veure desafec-
tades les parts urbanes, l’amortització d’instal·lacions ter-
mals i la manca de manteniment de paviments de mosaic, 
per exemple. En alguns casos es poden detectar algunes 
ocupacions fetes amb cabanes de materials més febles o 
fins i tot amb la presència de tombes.

Un cas excepcional és el de la Vil·la Fortunatus (Fraga, 
Osca), molt a prop del Bovalar. La vil·la presenta diverses 
fases com a tal, amb la pavimentació de moltes de les seves 
estances amb rics mosaics, sala de recepció, termes, etc.82 
Al segle v, la vil·la s’abandona, però al segle vi s’hi cons-
trueix una basílica amb baptisteri als peus que aprofita 
dues de les habitacions més nobles. Sembla clar que els 
propietaris ja no hi vivien i que les tombes al voltant del 
peristil es devien fer a recer de l’església.83

El temps dels reis visigots és una època apassionant que 
encara guarda gelosament molts secrets per als investiga-
dors de les generacions futures.
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troballa d’unes peces inèdites que servirien per al tracta-
ment de la pell i la fabricació de pergamins. Cf. J. Sales. 
Las construcciones cristianas..., op. cit., p. 299-300. Però, 
com hem comentat, aquesta hipòtesi no funciona amb la 
presència del baptisteri.

[82] Resulten fonamentals per a l’estudi del final de les vil·les 
els diversos treballs d’Alexandra Chavarria, sobretot  
A. Chavarria. El final de las villae en Hispania (siglos iv 
al viii). Turhout 2007, i A. Chavarria. «Dopo la fine 
delle ville: le campagne ispaniche in epoca visigota». A: 
G. P. Brogiolo, A. Chavarria, M. Valenti (ed.), 
Dopo la fine delle ville: Le campagne tra vi e ix secolo. 10 
Seminario sul tardo antico e l’alto medioevo (Gavi 8-10 
maggio 2004), Màntua 2005, p. 263-285. També són inte-
ressants les reflexions de G. Ripoll, J. Arce. «The Trans-
formation and End of Roman Villae in the West (Fourth-
Seventh Centuries). Problems and Perspectives». A: G. P. 
Brogiolo, N. Gauthier, N. Christie (ed.). Towns and 
their Territories between Late Antiquity and the Early 
Middle Ages, Leyden i Boston 2000, p. 63-114. Més re-
centment, i en un àmbit més específic del nord-est de la 
Tarraconensis, cal destacar: J. Burch, P. Castanyer,  
J. M. Nolla, J. Tremoleda. «Formas de poblamiento y 
ocupación en el ámbito rural del nordeste catalán desde 
el bajo imperio romano hasta la época visigoda». A: Ui-
llae and Domain at the End of Antiquity and the Begining 
of Middle Age, Pau 2015, p. 35-62.

[83] Per a l’estudi de l’edifici de culte remeto a: C. Godoy, Ar-
queología y liturgia..., op. cit., p. 227-237.
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