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Resum

Aquest text vol ser una síntesi sobre l’evolució de les villae i altres assenta-
ments rurals durant l’alta edat mitjana a Catalunya. A partir del registre material 
s’intentarà donar una visió general de les seves característiques morfològiques, 
socials i econòmiques.
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From the visigothic villa to the carolingian villa in Catalonia  
(Vi-x centuries). Archaeological data

Abstract

This text aims to be a synthesis on the evolution of the villae and other 
rural settlements during the Early Middle Age in Catalonia. From the material 
register we will try to give an overview of its morphological, social and economic 
characteristics.
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I. Introducció

Fa unes quantes dècades que l’estudi de les villae compta amb una llarga 
trajectòria en la historiografia dedicada a l’edat mitjana, sobretot en l’àmbit docu-
mental. Actualment, aquests assentaments rurals i altres formen part d’un dels 
camps més rellevants de la recerca arqueològica sobre aquest període, atès que 
fins fa relativament poc temps imperava una gran desconeixença pel que fa a la 
caracterització morfològica, social i econòmica d’aquests establiments, una pro-
blemàtica que ha aconseguit progressos notables durant els darrers anys. A partir 
d’una metodologia d’excavació més adient, juntament amb el recurs de les data-
cions absolutes, per tal de precisar les cronologies, així com la realització d’estudis 
bioarqueològics ens permet actualment aprofundir en el seu coneixement.

 

II. La terminologia dels assentaments rurals

En aquest apartat, tot i que el present treball se centra en l’estudi arque-
ològic de les villae i, per tant, en el registre material, intentarem exposar una 
visió general del significat d’aquest terme i d’altres relacionats que apareixen en 
les fonts documentals i epigràfiques disponibles per a l’època visigoda, islàmica 
i carolíngia i que fan referència a assentaments rurals, cosa que ens permetrà 
contrastar-ho amb les dades obtingudes en les intervencions arqueològiques. 
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Evidentment, i només amb una primera aproximació a la bibliografia que 
s’ha dedicat a aquest àmbit d’estudi, es pot veure la dificultat que existeix per 
intentar definir els termes que apareixen en la documentació i atribuir-los una 
representació física a partir del registre arqueològic, un fet que ja ha estat adver-
tit anteriorment (Zadora-Rio, 2001). En aquest sentit, en efectuar una anàlisi 
crítica mitjançant la contrastació entre el registre arqueològic, alguns termes 
documentats i el registre toponímic, de gran qualitat a Catalunya i on s’ha con-
servat un considerable registre altmedieval, pensem que pot aportar noves dades 
per a l’estudi d’aquests assentaments rurals. 

El punt de sortida d’aquest recorregut cal situar-lo en l’època romana, on 
els estudis més rellevants dedicats als conceptes més importants en l’àmbit rural, 
la villa i el fundus, plantegen unes definicions comunament acceptades per la 
historiografia (Leveau, 1983 i 2002; Carrié, 2012, p. 26-28; Castanyer i Tremo-
leda, 1999, p. 39; Fornell, 2001) que identifiquen el terme villa com un esta-
bliment rural romà d’una certa entitat, format per un espai de residència (pars 
urbana), més una zona productiva (pars rustica), i la denominació de fundus fa 
referència als predis agrícoles o termes. 

Més endavant, quan ens endinsem en l’època visigoda, s’observa que el 
mot villa i el seu sinònim locus segueixen apareixent a les fonts, cosa que porta 
a definir aquests termes segons alguns autors com a llocs o termes de població i 
d’administració més bàsics (Martí, 2006; Canal et al., 2006, p. 31; Folch, 2018) 
i com a propietats rurals públiques o privades (Martin, 2003, p. 39), formades, 
al seu torn, per estructures d’habitació que s’identifiquen en les fonts com edifi-
cis, a més de terres, vinyes, prats, etc., en les quals hi ha coloni i servi (Canellas, 
1979, p. 126-127; Tomás i Martín, 2017). 

Durant l’època islàmica, el mot villa també apareix documentat com Billa en 
el cas de la «… Billa Nūba al-Bahriyyïn…» (Manzano, 2006, p. 279-281) entre 
d’altres, tot i que l’Estat islàmic fa servir de forma majoritària en la seva docu-
mentació diversos mots com qarya, munya, rahal, balat i altres per referir-se als 
assentaments rurals, que tot i que han estat molt estudiats encara presenten pro-
blemes per identificar-los de forma clara amb una realitat física (Pérez, 2013). En 
relació amb això, un dels termes que hem pogut estudiar detalladament d’aquest 
període i que podria ser un sinònim de villa és palatium (Balat) (Ballestín; Pastor 
[eds.], 2013). A bastament documentat a Catalunya i al sud de França durant els 
segles ix-x, les fonts sempre es refereixen en aquest mot com un establiment rural 
del qual documentem diversos exemples relacionats amb el topònim villa, com 
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els casos de villa Palat (Palau-Sacosta) i villa Palacio (Sant Jaume de Llierca) entre 
d’altres, i altres exemples relacionats amb antropònims d’origen germànic, àrab o 
franc o adjectivats (Martí, 2013; Folch, 2013; Gibert, 2013). 

Més endavant, sabem que la villa d’època carolíngia, dels segles ix i x, és 
un lloc de poblament i una circumscripció administrativa ben documentada als 
textos on hi ha altres llocs de poblament, com per exemple en el cas de la villa 
de Sant Esteve (la Vall d’en Bas) «… et in valle Basse villam quae dicitur Sancti 
Stephani cum valle Jonathes, cum villis et villaribus quae ibidem sunt…» (Aba-
dal, 1926-1952, p. 368). Els seus límits possiblement, com proposen alguns 
autors, es van fixar per l’ús continuat de l’espai que va fer les comunitats rurals 
durant la època visigoda, tot i que és possible que molts d’aquests casos ja exis-
tissin abans com una demarcació de base de l’administració pública d’època 
romana. Com una circumscripció administrativa ben delimitada, les villae ser-
veixen de base a la administració de justícia, que moltes vegades té lloc a la 
plaça davant de l’església o en el seu interior, i són petits districtes on aquests 
habitants satisfan els tributs o impostos a l’autoritat i viuen comunitats de cam-
perols que conreen la terra i exploten recursos naturals (Salrach, 2006). 

Generalment, es tracta d’uns conceptes que, tant si estudiem el nostre 
àmbit geogràfic com altres zones peninsulars o d’altres països d’Europa, també 
apareixen amb freqüència en la documentació de l’època carolíngia i comtal 
del sud de França (Martí, 2009), dels segles viii-ix d’Astúries (Gutiérrez, 2008 
i 2010) i del segle viii d’Itàlia (Delogu, 1994, p. 15). Tots aquests estudis citen 
molts termes que fan referència a institucions jurídiques i situacions socials i 
econòmiques similars a les que podem trobar en l’època visigoda; les villae-loci 
apareixen com a assentaments i termes rurals que en molts casos es mantindran 
fins al segle x. 

Per concloure aquesta part, cal referir-se, encara que sigui breument, a 
altres conceptes, sovint molt relacionats amb els termes villa-locus, com són 
villula, casa, colonica, domus i villare, que també apareixen molt sovint a les 
fonts quan fan referència a assentaments rurals. Els tenim documentats ja en 
època visigoda, en els segles vi-viii, descrits com a centres agraris d’explotació i 
com uns «hàbitats camperols» (Martínez, 2006; Folch, 2018). En aquest sentit, 
sembla, segons es desprèn de les fonts, que a partir dels segles vi-vii termes com 
villula i altres es podrien identificar amb petits nuclis de població (Isla, 2001).

En relació amb això, sembla que un altre dels aspectes més importants en 
l’organització de l’espai rural seran les tinences, un fenomen que podria tenir 
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el seu origen en el baix imperi (potser en el colonat) (Durliat, 1990, p. 84-95) 
i que es desenvoluparia durant l’època visigoda (Salrach, 1997, p. 71-74). En 
aquest punt nosaltres interpretem que dins del terme rural d’una villa-locus exis-
teixen altres assentaments dedicats a la producció (villula, casa, domus, colonica 
i villare) que viuen dins d’una estructura territorial i fiscal que s’anomena villa/
locus i que reflectiran l’expansió del poblament altmedieval. Aquest arribarà 
pràcticament a totes parts, sobretot a les capçaleres i vessants de les valls i zones 
abans considerades marginals, un fenomen detectat pels estudis paleoambien-
tals (Palet, 1997; Burjachs, 2003; Riera, 2005; López et al., 2008), més enllà 
dels paràmetres d’ocupació del territori en època romana centrats, majoritàri-
ament, en les zones planeres i fèrtils situades a tocar dels grans cursos fluvials 
(Villanueva, 2001). En conseqüència, aquests nous assentaments seran els grans 
protagonistes del que s’ha citat genèricament per la historiografia com a colo-
nització medieval, un fet que sovint s’ha situat en els segles ix-x (Salrach, 1990) 
i s’ha vinculat a la hipòtesi de la repoblació iniciada durant l’època carolíngia, 
però que avui pensem que cal avançar fins als segles vi-vii.

III. L’arqueologia de les Villae d’època visigoda i islàmica

En relació amb les dades estrictament arqueològiques, també està força 
clar què és una villa durant l’època romana: una explotació complexa de caràc-
ter rural amb dues parts ben diferenciades, la part rústica, dedicada al treballs 
productius, i la part residencial destinada a la zona d’habitatge de caràcter luxós 
dels propietaris de la villa (Nolla, 2008). En aquest poblament rural, també cal 
esmentar que no tot són villae dins del món rural d’època romana, on s’han 
documentat arqueològicament altres establiments rurals dedicats a la producció 
agropecuària i de tipus artesanal d’aquest mateix moment a Catalunya amb 
unes característiques força diferents (Burch; Castanyer i Tremoleda, 2015).

Entre els segles v-vi aquest tipus de villae desapareixen del registre arque-
ològic a Catalunya (Canal et al., 2007; Roig, 2011) i apareixen uns nous tipus 
d’assentaments que poc tenen a veure amb aquests precedents d’època romana. 
Durant l’època visigoda les coses comencen a canviar i a partir d’aquest moment 
ja no és tan fàcil reconèixer si les explotacions pertanyen a la categoria villa/
locus, o a altres mots com villula, casa, domus, colonica, etc., que ja hem vist que 
apareixen repetidament a les fonts d’aquest moment.
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Des de la vessant arqueològica, en els darrers anys la historiografia europea 
i espanyola (Quirós [ed.], 2009) i, evidentment, la catalana (Canal et al., 2006; 
Roig, 2009; Folch; Gibert i Martí, 2009, 2010, 2015 i 2019; Castanyer; Tre-
moleda i Dehesa, 2013; Burch et al., 2015; Gibert, 2018; Folch, 2018) ha estat 
força prolífica en la publicació d’estudis sobre aquests jaciments que han permès 
començar a entendre quines són les seves característiques.

Actualment sabem que una villa d’època visigoda i durant els primers 
temps de la conquesta islàmica és un assentament rural dedicat a la producció 
agropecuària, format per estructures d’habitatge, estructures dedicades a la pro-
ducció, d’emmagatzematge i una necròpolis. Tenim diversos casos excavats en 
extensió que presenten registres de molta qualitat, que permeten caracteritzar 
bé aquests assentaments i que anirem citant en el text. Per exemple, el casos 
més interessants serien Can Gambús (Sant Quirze del Vallès), els Maiols (Cer-
danyola), la Solana (Cubelles), Can Cabassa (Sant Cugat del Vallès), la Plaça 
Vella (Castellar del Vallès), Vilauba (Camós), Vilaclara (Castellfollit del Boix), 
Aiguacuit (Terrassa), Vilardida (Vila-rodona), Can Roqueta (Sabadell), Monis-
trol (Gaià) i Sant Amanç (Rajadell). 

Figura 1. Planta del jaciment de Can Gambús (Sabadell) (segles vi-viii) (Roig, 2009).
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Figura 2. Planta del jaciment de Vilauba (Camós) (segles vi-vii) (Castanyer;  
Tremoleda i Devesa, 2018).

Figura 3. Planta del jaciment de Vilaclara (Castellfollit del Boix) (segles vi-viii)  
(Enrich; Enrich i Pedraza, 1995).
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De manera general, es tracta d’assentaments que es localitzen en zones pla-
neres o parcialment elevades, a tocar de cursos fluvials (rius, torrents o rieres), 
buscant zones òptimes per crear espais de conreu i per als ramats, prop d’anti-
gues villae romanes. 

En relació amb les estructures d’habitatge, sovint es documenten unitats 
domèstiques formades per cabanes de planta rectangular i ovalada amb el sol 
enfonsat, com els casos de Can Gambús-1 (Sabadell) (Figura 1) i la Plaça Vella 
(Castellar del Vallès) (Roig, 2009), un fet ben comú també en altres zones penin-
sulars (Vigil-Escalera, 2000; Azkarate; Solaun, 2001; Vigil-Escalera, 2007), les 
quals presenten en el seu interior fogars i forns. El sistema de cobriment se 
sosté amb pals, la majoria de vegades només documentats mitjançant els forats 
excavats al subsol per encabir-los i que es localitzen en l’interior de les estruc-
tures o en el seu perímetre més immediat, i que sustenten cobertes realitzades 
amb materials peribles. Un altre tipus d’unitats domèstiques es presenten com a 
petits edificis construïts amb sòcols de pedra i aixecats amb terra, o totalment en 
pedra, distribuïts en dos o més àmbits, i la coberta es realitzaria amb materials 
peribles, documentant-se també en el seu interior la presència de fogars i forns 
(Folch; Gibert i Martí, 2015). 

En relació amb les estructures de producció es localitzen premses, general-
ment dedicades a la producció de vi, i en alguns casos d’oli, les quals presenten 
una morfologia molt similar a les d’època romana (Peña, 2010), on podem 
destacar l’exemple excavat de Vilauba (Camós) (Figura 2) (Castanyer; Tremo-
leda i Dehesa, 2013, i Castanyer; Frigola i Tremoleda, 2018) i el de Vilaclara 
(Castellfollit del Boix) (Figura 3) (Enrich; Enrich i Pedraza, 1995). També es 
documenten, de forma recurrent, forns destinats a la producció de pa, a vegades 
formats per una sola estructura com es documenta a Vilaclara (Castellfollit del 
Boix) (Enrich; Enrich i Pedraza, 1995) i a Monistrol (Gaià) (Folch; Gibert, 2014) 
i altres per conjunts de dos o més forns com succeeix a Can Gambús-1 (Sabadell), 
a la Plaça Vella (Castellar del Vallès) (Roig, 2009) i a Vilardida (Vila-rodona) 
(Morera; Pisa i Cubo, 2020). 

Altres estructures documentades que apareixen en tots els jaciments es 
dediquen a l’emmagatzematge de la producció agrícola i es presenten com a 
sitges excavades al terreny natural de planta circular i perfil acampanat o tron-
cocònic i retalls per encabir-hi les dolia.

Finalment, en alguns assentaments es documenten pous per a l’extracció 
d’aigua, de planta circular, a vegades recoberts de pedres, que poden presentar 
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profunditats properes als sis o set metres com en el cas del jaciment de Can 
Gambús-1 (Sabadell) (Roig, 2009). 

Els cementiris excavats en aquests jaciments presenten, en el nostre sector 
d’estudi, unes dimensions modestes, no arriben al centenar de tombes, i unes 
morfologies variades, majoritàriament de tegulae, de lloses i de banyera com en 
el casos de Can Gambús-2 (Sabadell) i la Plaça Vella (Castellar del Vallès) (Roig, 
2009) els quals, si els dividim per fases, presenten una ocupació dilatada en el 
temps, cosa que podem interpretar com els cementiris de petites comunitats 
rurals de caràcter familiar (Folch; Gibert, 2011). Així mateix, i tot i que no es 
tracti de tombes, en aquest punt volem destacar la presència bastant recurrent 
en aquests jaciments d’individus abocats en sitges i pous sense cap tractament 
funerari (Roig, 2011 i 2013), un aspecte sobre el qual tornarem més endavant.

En relació amb els aspectes socials, actualment es tracta d’un dels camps 
de la recerca més difícils de caracteritzar a partir del registre arqueològic. En 
conjunt, com ja hem proposat en l’apartat dedicat als aspectes morfològics, es 
tracta d’assentaments que s’han caracteritzat com a granges o vilatges segons 
una classificació recent que es correspon amb el nombre de persones que habi-
taven aquests assentaments (Vigil-Escalera, 2007). En el nostre àmbit d’estudi, 
en l’estat actual de la recerca, caldria relacionar-los amb el primer concepte, 
ja que majoritàriament estarien formats per un espai d’habitatge més altres 
estructures destinades a la producció, corrals, magatzems i petites necròpolis. 
Les dades ens permeten interpretar que la demografia d’aquests assentaments 
correspondria, com ja s’ha apuntat anteriorment en altres estudis (Fortó; Mar-
tínez i Muñoz, 2009, p. 268; Folch, 2012; Folch, Gibert i Martí, 2015), a una 
unitat familiar, o potser dues. Així mateix, s’han començat a detectar diferències 
socials en aquests jaciments, un aspecte que s’ha observat a partir de l’estudi 
dels enterraments dels seus cementiris i altres individus documentats llençats 
en sitges i pous, identificant una població camperola i una altra esclava (Roig; 
Coll, 2011b), un fet també ben documentat en alguns jaciments de la Meseta 
(Vigil-Escalera, 2007). Això, ens permet estudiar quina és la composició social 
d’aquestes villae i detectar si estarien habitades per alguns personatges rellevants 
dins de l’estament aristocràtic o pels seus subordinats, només per camperols o si 
també s’hi poden incloure esclaus. 

En conclusió, sembla, segons ens mostren les dades, que en aquests assenta-
ments es produiria un canvi relacionat amb la dissolució de l’aparell estatal baix 
imperial, que consistiria en la creació d’un nou model d’establiments dedicats a 
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la gestió de la producció agrícola i ramadera, possiblement a mans de les comu-
nitats camperoles com ha apuntat algun autor (Wickham, 2009, p. 627-836). 
Tot i que nosaltres pensem que aquesta interpretació s’ha de matisar, ja que no 
podem obviar que tenim alguns indicadors arqueològics que mostren la presèn-
cia d’un gran excedent agrícola i diferències socials en molts establiments rurals. 
El fet de documentar un gran nombre de sitges en molts d’aquests assentaments, 
juntament amb nombroses estructures destinades a la producció de vi (Roig, 
2009), delataria una considerable capacitat de produir i emmagatzemar cereal i 
vi que en molts casos superaria el seu mateix consum. Això indicaria l’existència 
d’un sistema dominical al darrere que gestiona l’excedent d’aquests productes, 
segurament destinat a l’intercanvi, ja que també superaria les càrregues impositi-
ves corresponents a una demanda externa als assentaments. 

En tot cas, ens referim a una gran concentració d’assentaments agropecu-
aris situats en els territoris de les ciutats episcopals o d’altres centres de poder 
(vici i castra) presents en el nostre àmbit d’estudi o en altres zones peninsulars 
com en el territori de Toledo (Vigil-Escalera, 2007), cosa que ens mostraria un 
control de l’Estat i de les aristocràcies vers aquests assentaments productius. 

Evidentment, al nord-est de la Tarraconense existeix un gran nombre de 
centres territorials, cosa que, juntament amb la presència en les fonts d’una 
clara jerarquització social que s’inicia en els bisbes i en les aristocràcies urbanes, 
passant per les elits locals, i finalitzant en els camperols i en els esclaus, ens porta 
a interpretar que hi hauria un gran control sobre aquests assentaments rurals. 
En aquest sentit, interpretem que aquests assentaments més grans correspon-
drien a centres dominicals hereus dels de l’època romana, tot i que a partir 
del segle vi sembla que en la majoria d’ells no hi viu l’aristocràcia. Per tant, 
la continuïtat ocupacional d’aquests llocs sota altres formes de poblament ens 
fa preguntar-nos qui o quins foren els encarregats de gestionar-los. En relació 
amb això, si no es documenta una explotació directa per part del dominus i 
només coneixem un personatge citat a les fonts com a villicus, que potser devia 
tenir alguna vinculació amb aquestes noves villae, ja que s’ha identificat com un 
intendent que es correspon amb un funcionari públic o càrrec públic local de les 
villae reals visigodes (Martin, 2003, p. 159-160; Canal et al., 2006, p. 32-33), 
hauríem de buscar entre altres personatges rellevants als gestors d’aquests assen-
taments per a les aristocràcies o elits, que en molts jaciments del nord-est de la 
Tarraconense disposarien d’esclaus (Roig; Coll, 2011b i 2013). Evidentment, tot 
això que hem exposat no implica només la supervivència del model dominical 
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en la gestió de la producció més enllà de l’època romana, un aspecte que ja s’ha-
via observat fa temps per alguns autors que han estudiat aquest període (Bloch, 
1947; Bonassie, 1985; Titis-Dieuaide, 1985, p. 26-35; Salrach, 1997, p. 13-14), 
sinó la manera de caracteritzar la intervenció de la població camperola en aquest 
sistema. En relació amb aquests dos últims grups socials, camperols i esclaus, les 
fonts ens mostren que ara presenten moltes denominacions diferents (ingenui, 
liberti, operarii, coloni, manumissi, ancillae, mancipia o servi).

En aquest sentit, el que cal resoldre és quina seria la relació d’aquests cam-
perols amb els domini o amb l’Estat, cosa que, com també han proposat altres 
autors, ens permetria, finalment, discriminar en aquests assentaments diversos 
graus que poden anar des d’una certa autonomia dels camperols a una organit-
zació dominical (Vigil-Escalera, 2006, p. 99).

Per altra banda, de l’estudi dels aspectes econòmics d’aquests jaciments 
es desprèn que, en la gran majoria d’assentaments presents en l’àmbit d’estudi 
que analitzem, la seva economia està orientada de forma general a la producció 
agropecuària, cereals, vi i ramats. Els estudis carpològics realitzats en alguns 
casos, com per exemple a Vilauba (Camós (Buxó, 1999, 2005 i 2015), a la Plaça 
Major (Castellar del Vallès) (Roig, 2009), als Maiols (Cerdanyola del Vallès) 
(Francés [coord.] 2007), a Vilaclara (Castellfollit del Boix) (Enrich; Enrich i 
Pedraza 1995, p. 110-116) i en assentaments més petits com el Pla del Serrador 
(les Franqueses del Vallès) (Fortó; Martínez i Muñoz, 2009) i a Ca l’Estrada 
(Canovelles) (Fortó; Martínez i Muñoz, 2009), entre d’altres, ens mostren que 
l’activitat econòmica principal d’aquests jaciments dels segles vi-viii es basa en 
l’agricultura de policultiu de cereals, on destaca la presència de blat, ordi, mill, 
civada i altres, un ampli espectre de lleguminoses com la llentia, la fava i el 
pèsol, el conreu d’arbres fruiters com la figuera, l’olivera i la vinya i l’aprofita-
ment de l’entorn rural amb la recol·lecció de llenya i fruits silvestres.

Les anàlisis de la fauna d’alguns d’aquests casos que hem citat (Enrich; 
Enrich i Pedraza, 1995; Saña; Nova, 2010; Colomines et al., 2019) i altres 
(Nieto et al., 2020; Gallego, 2022) també permet observar que la ramaderia 
estava formada per ovicaprins, amb un aprofitament mixt (carni i de produc-
tes secundaris (llet i llana), als quals cal afegir el consum de suids, avifauna i 
de bòvids en una menor proporció i una pràctica de la caça i de la pesca més 
limitada. Tots aquests aspectes econòmics venen a coincidir, de forma general, 
exceptuant petites diferències regionals, amb altres estudis de síntesi sobre aquests 
tipus d’assentaments realitzats a la Meseta (Vigil-Escalera, 2007, p. 272-273) i al 
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sud de França (Ruas, 2007, p. 153-157). Això ens permet observar que aquests 
establiments practiquen una economia molt variada, un fet que no ens hauria 
de sorprendre si considerem que, com també s’ha observat en altres estudis 
dedicats a aquests assentaments, aquesta varietat els garanteix una major sub-
sistència en diversificar la producció i fer menys vulnerable la seva estructura 
econòmica (Quirós, 2009, p. 398).

IV. L’arqueologia de les Villae d’època carolíngia

En un moment indeterminat situat entre finals del segle viii i inicis del 
segle  ix (Folch; Martí; Gibert, 2015 i Folch; Gibert, 2017), durant l’època 
carolíngia, aquests assentaments canvien la seva fisonomia. Ara deixaran de 
ser assentaments dedicats a la producció agropecuària per esdevenir centres de 
poder amb espais d’habitatge, espais d’emmagatzematge i on s’instal·larà una 
església preromànica amb la seva necròpolis.

Pel que fa a la morfologia, aquests assentaments no compten amb un regis-
tre arqueològic de tanta qualitat com per a l’època visigoda i islàmica, tot i 
que tenim diversos exemples excavats, si bé no en tota la seva extensió. El fet 
d’aquesta parcialitat, majoritàriment s’ha excavat el sector de l’església i el seu 
cementiri, i que la majoria d’aquestes villae hagin continuat ocupades fins a l’ac-
tualitat (moltes són pobles actuals), cosa que ha malmès moltes de les estructu-
res dels segles ix-x, no permet gaires precisions en la seva caracterítzació. Entre 
aquests, anirem citant en el text els casos més interessants de Sant Menna (Sent-
menat del Vallès), Vilarnau (Baixàs-Perpinyà), Sant Salvador (Polinyà), Santiga 
(Santa Perpètua de Mogoda), Sant Esteve (Castellar del Vallès), Sant Iscle de la 
Salut (Sabadell), Sant Feliu de la Garriga (Viladamat), Sant Pere (Llorà), Palau 
de l’Abat (Vilasacra) (Moix, 2010), Santa Margarida (Martorell) i Sant Pere 
(Montfullà-Bescanó-Girona).

En relació amb la seva situació geogràfica, aquestes noves villae es loca-
litzen en zones parcialment elevades, fàcilment defensables i amb una bona 
visibilitat del seu entorn més immediat, a tocar de cursos fluvials (rius, torrents 
o rieres) i zones òptimes per als conreus i per al bestiar. Per exemple, el jaciment 
de Castellar Vell (Castellar del Vallès) (Roig, 2009) ens mostra el desplaçament 
d’aquesta villa, el precedent de la qual seria el jaciment d’època visigoda de la 
Plaça Vella (Roig 2009), situat a tocar d’una villa romana, a un turó on s’ha 
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Figura 4. Planta del jaciment de Castellar Vell (Castellar del Vallès)  
(segles ix-xi) (Roig, 2009).

Figura 5. Planta del jaciment de l’Aubert (la Vall d’en Bas) (segles vi-x)  
(Folch, Gibert i Martí, 2019).
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excavat una necròpoli de tombes antropomorfes vinculada a una església pre-
romànica pràcticament desapareguda, una vall defensiva i un bon nombre de 
sitges (Figura 4) (Roig 2007).

La gran majoria d’aquestes esglésies preromàniques que es localitzen en 
aquestes villae són construïdes en indrets sense presència d’una església paleo-
cristiana o un edifici funerari precedent, tret d’algun cas puntual, com poden 
ser Sant Menna (Sentmenat del Vallès) (Roig, 2010) o Santa Margarida (Mar-
torell) (Travé, 2019) entre d’altres. Aquests edificis preromànics es mostren com 
a petites esglésies de tipus funerari amb una nau única de planta rectangular, a 
vegades amb un absis diferenciat a l’extrem de llevant, ja sigui de planta rectan-
gular o trapezoidal, o bé de planta de ferradura, que ofereix així unes estructures 
molt estandarditzades. Les dimensions d’aquestes esglésies rurals són més aviat 
reduïdes, i oscil·len entre els 4 × 3 metres en els edificis més petits, i entre els 
15 × 6 metres en els més grans. Les cobertes estan bastides amb una estructura 
d’embigat de fusta o bé amb volta de canó de pedra i morter i cobriment de 
teula àrab. Aquestes esglésies estan ben documentades als jaciments de Sant 
Menna (Sentmenat del Vallès), Sant Salvador (Polinyà), Santiga (Santa Perpè-
tua de Mogoda) (Roig, 2010), Vilarnau (Baixàs-Perpinyà) (Passarius; Donat i 
Catafau, 2008) i a Sant Pere (Llorà) (Montalban, 2007).

Els pocs espais d’habitatge excavats per aquestes cronologies no permeten 
gaires precisions, tot i que seguirien unes pautes constructives molt similars a 
les d’època visigoda i islàmica, combinant l’ús de la fusta, la pedra i la terra. 
Es documenten algunes cabanes de forma ovalada o rectangular, com en el cas 
del jaciment de la casa de la reina Sibil·la a la vil·la de Fortià (Rosillo, 2012) i 
a l’Aubert (la Vall d’en Bas) (Folch; Gibert i Martí, 2019) i edificis dividits en 
àmbits, bastits amb un sòcol de pedra o totalment en pedra, com ara l’exemple 
de Monistrol (Gaià) (Folch; Gibert, 2015) amb fogars en el seu interior. Totes 
aquestes estructures presenten una coberta realitzada amb materials peribles. 
En altres jaciments propers a Catalunya, a la zona del Llenguadoc per exemple, 
es documenten espais d’habitatge molt similars i àmbits destinats al treball del 
ferro (Maufras et al., 2015).

També es documenten sitges, ara de perfil globular, a l’exterior de les esglé-
sies i en altres zones vinculades als habitatges (Roig, 2010).

En relació amb els aspectes socials, les dades ens porten a interpretar que dins 
del terme de la villa conviu població dispersa i població concentrada, és a dir, un 
centre de població més o menys compacte que dona nom al lloc (villa-locus) on 
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hi ha l’església, el cementiri, alguns espais d’habitatge, de producció i d’emma-
gatzematge com l’exemple de Castellar Vell (Castellar del Vallès) (Roig, 2009) i 
de Sant Menna (Sentmenat del Vallès) (Roig, 2010) i població dispersa en petits 
assentaments (villares) formats per espais d’habitatge, de producció i d’emmagat-
zematge i el seu cementiri com en l’exemple de l’Aubert (la Vall d’en Bas) (Folch; 
Gibert i Martí, 2019) i de Monistrol (Gaià) (Folch; Gibert 2015). L’excavació 
dels cementiris de les villae permeten veure que aquests assentaments no con-
tindrien massa població, les tombes antropomorfes documentades no mostren 
gaires persones enterrades en aquestes cronologies dels segles ix-x com els exem-
ples de Sant Esteve (Castellar del Vallès), Sant Menna (Sentmenat del Vallès), 
Santiga (Santa Perpètua de Mogoda) i Sant Salvador (Polinyà) (Roig, 2010). Pel 
que fa als villares, les dades de les excavacions per aquestes cronologies a jaciments 
com l’Aubert (la Vall d’en Bas) (Figura 5) (Folch; Gibert i Martí, 2019), Monis-
trol (Gaià) (Folch; Gibert, 2015), Can Gambús 2 (Sabadell) (Artigues; Bravo i 
Hinojo, 2006) i Camp del Rei (Passarius; Donat i Catafau [eds.], 2008) ens per-
meten interpretar que estan ocupats estrictament per unitats familiars, un fet que 
també corroboraria l’excavació en cementiris rurals d’aquest moment vinculats a 
aquests tipus de jaciments (Folch; Gibert, 2011).

El bon nombre de documents conservats dels segles ix-x ens permet com-
plementar aquesta visió de la població d’una vil·la i del seu terme. Per exemple, 
en el cas de l’Aubert (la Vall d’en Bas) sabem que l’any 898 el rei Carles el Sim-
ple concedí a un particular de nom Teodosi la vil·la de Sant Esteve (villam quae 
dicitur Sancti Stephani) i la vall de Joanetes, amb les diverses vil·les i vilars, entre 
altres possessions fiscals que hom enumera als comtats de Besalú, Rosselló i 
Narbona. Aquesta concessió a un probable aristòcrata septimà afecta aproxima-
dament la meitat meridional de la Vall d’en Bas, que comptaria aleshores amb 
diverses vil·les, com Sant Esteve, Joanetes, les Preses i Balbs, a més dels llocs 
d’Olot i la Pinya i múltiples vilars. Aquí també es constata que els vilars (villa-
res) podien pertànyer a personatges de prestigi, tot i que en aquests establiments 
habitualment només hi residiria població pagesa. Malgrat que no es documenti 
explícitament, l’Aubert mateix podria ser el nucli d’un d’aquests vilars, potser 
vinculat a un personatge concret, atesa l’onomàstica franca que delata el topò-
nim (Adalbertus > Albert > Aubert (Folch; Gibert i Martí, 2019). 

Finalment, l’economia d’aquests assentaments és diversificada i presenta 
semblances amb els períodes anteriors. Tot i que no hi ha gaires estudis per 
a aquest període, de forma general destaca el conreu de policultiu de cereals, 
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documentant-se blat, ordi i mill, i lleguminoses com la fava, el pèsol i la llentia. 
Pel que fa als arbres fruiters, es troba la vinya, l’olivera, la figuera, la prunera i 
l’avellaner i l’aprofitament de l’entorn rural amb la recol·lecció de de llenya i fruits 
silvestres (Ros et al., 2020). En la gestió dels ramats per al consum carni destaquen 
les ovelles i cabres (amb un aprofitament mixt (carni i de productes secundaris 
(llet i llana), suids, avifauna i bòvids en una menor proporció i una pràctica 
de la caça i de la pesca més limitada, com es documenta en alguns estudis de 
caire general de Catalunya (Álvarez; Molina, 2003) i a zones properes, com per 
exemple en algunes recerques de les villae de la zona del Llenguadoc (Maufras 
et al., 2015). Així mateix, en els casos concrets dels jaciments de Castellar Vell 
(Castellar del Vallès) (Roig; Molina i Coll, 1996, p. 45-49) i de l’Aubert (la 
Vall d’en Bas) (Saña; Nova, 2010) tenim dades molt similars.

Conclusions 

La gran activitat arqueològica desenvolupada a Catalunya durant els dar-
rers anys, sobretot des de l’arqueologia de gestió, tot i que també des de les 
universitats, ens ha permès tenir a l’abast un bon nombre de dades sobre aquests 
assentaments rurals de l’alta edat mitjana, a partir d’una bona qualitat metodo-
lògica que ha proporcionat bons registres materials ben datats amb datacions 
radiocarbòniques i amb anàlisis bioarqueològiques. 

Per tant, segons es desprèn de les dades arqueològiques i de les fonts escri-
tes, proposem que la significació històrica que cal atorgar en aquests llocs que 
presenten topònims amb el mot villa- o associats al terme locus durant l’alta 
edat mitjana a Catalunya té dues vessants: es tracta de nous assentaments que 
substitueixen les antigues villae romanes, i de termes rurals amb una circums-
cripció territorial ben definida. En conseqüència, de tot aquest plantejament 
interpretem que el fundus d’època romana, si recordem, un terme rural ben 
documentat, passarà a anomenar-se villa-locus a partir del baix imperi, uns con-
ceptes que es fixaran segurament durant l’època visigoda en el nostre àmbit 
d’estudi i que es convertiran en la forma d’estructuració de l’espai rural durant 
tota l’alta edat mitjana a Catalunya. 

Aquests assentaments durant l’època visigoda i islàmica tenen una doble 
dimensió; són espais físics on viuen famílies de camperols i esclaus que es dedi-
quen a la producció agropecuària i presenten estructures d’habitació, per a la 
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producció, d’enmagatzematge i necròpolis, però també són circumscripcions 
administratives ben delimitades. Aquests establiments formen un sistema domi-
nical i esclavista gestionat pels camperols (liberti) que disposen d’esclaus (servi 
i mancipia) per les aristocràcies que resideixen en les seus episcopals o en altres 
assentaments tipus monasteria, vici o castra que gestionen els seus excedents de 
la producció agrícola i ramadera destinats al mercat.

Dins del terme d’una villa hi ha altres assentaments (villulae, domui, casae, 
colonicae) que es corresponen amb les tinences, aquests sí gestionats directa-
ment pels camperols que només haurien de pagar la corresponent càrrega impo-
sitiva, però que gestionarien amb una certa autonomia les seves explotacions 
agropecuàries.

Entre finals del segle viii i inicis del segle ix es produeixen diversos canvis 
en les villae, les quals segueixen tenint la doble funció d’assentaments de pobla-
ció i circumscripcions territorials, tot i que canvia la seva fesomia. Ara deixaran 
la seva funció de llocs de producció per passar a ser centres de poder i reserva de 
la producció agropecuària i es troben ubicats en una certa alçada on s’instal·la 
una església preromànica amb la seva necròpolis de tombes antropomorfes. 
Tot això cal situar-ho dins del canvi social que suposa la introducció d’un nou 
model religiós i l’expansió del cristianisme per tot Catalunya. Un fet demostrat 
per la construcció sistemàtica d’esglésies a les villae i l’ampliació del nombre de 
lliures (liberti), quasi ja no es documenten esclaus (mancipia), i de villares ara 
sota fórmules teocràtiques, tot integrant els serfs (servi) a la comunitat cristiana. 
Així mateix, dins del seu terme apareixen els villares, assentaments amb la cate-
goria de tinences, dedicats a la producció i de caràcter unifamiliar, similars pel 
que fa al seu funcionament i en la seva gestió a les villulae, casae, o colonicae de 
períodes anteriors.

Un aspecte molt interessant de les villae de Catalunya és que en molts 
casos podem relacionar el lloc documentat a les fonts, i/o el topònim actual 
i les restes arqueològiques. Així, diversos exemples encara actualment por-
ten el terme villa majoritàriament o en alguns casos locus i moltes vegades 
s’acompanyen del nom dels seus fundadors o habitants, altres vegades fan 
referència a algun aspecte de la geografia i en altres casos porten adjectius, 
com es documenta recurrentment en els casos documentats als segles ix-x i 
excavats de villa Alba (Vilauba-Camós-Girona), villademadi (Viladamat-Gi-
rona), villam Monte Foliani (Montfullà-Bescanó-Girona), villa Ablares (Vila-
blareix-Girona), Vilaclara (Castellfollit del Boix - Barcelona), villa Pauleniano 
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(Polinyà-Barcelona), Locum Sancta Maria Antiqua (Santiga - Santa Perpètua 
de Mogoda - Barcelona), la villa Aragone (la Salut – Sabadell - Barcelona) i 
la villa Lauredia (Sant Julià de Llòria - Andorra). Les excavacions que s’han 
realitzat en aquests llocs ens mostren que, en la seva majoria, quasi sempre 
ubicats a sobre o en les proximitats d’una villa romana amortitzada en els 
segles v-vi, en època visigoda i islàmica, entre els segles vi-viii, s’identifiquen 
assentaments agropecuaris formats per espais de residència, estructures d’em-
magatzematge, estructures productives i necròpolis. 

No obstant, tot i que aquests casos són els majoritaris a Catalunya i a la 
resta de la Península, també es coneixen jaciments que es podrien identificar 
com a villae rurals on s’han documentat assentaments vinculats al poder civil 
o eclesiàstic on destaca la presència de veritables palaus, esglésies, necròpolis i 
estructures productives com el cas de Los Hitos (Arisgotas) (Morín de Pablos; 
Sánchez i González, 2022), els Casals del Mas de Sabater (Morella) (De Anto-
nio; Pérez, 2020), Bovalar (Seròs) (Sales, 2015) i Santa Margarida (Martorell) 
(Travé et alii, 2019). 

Molts dels assentaments que hem citat en el text, a partir dels segles ix-x, ja 
a l’època carolíngia, canvien la seva fesomia, encara apareixen llocs de residència 
i d’emmagatzematge, però destaca la presència d’una església preromànica amb 
la seva necròpoli de tombes antropomorfes.

Posteriorment, en el transcurs del segle x i sobretot durant el segle xi s’in-
troduiran nous conceptes com castrum, parrochia i mansus, que aniran asso-
ciats a nous termes rurals que modificaran l’espai rural que hem vist en els 
segles anteriors i conformaran una nova realitat poblacional.
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