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comtat de Besalú durant el període comprès 
entre els segles V-IX no presenta singularitats 
gaire rellevants en comparació al panorama 

-
ment a les terres del nord-est de la província 
Tarraconensis

-
val (Nolla et al

Aquest recull posa de manifest que, contrària-
ment al que hom podria imaginar només alguns 
anys abans, comptem avui amb un notable vo-
lum d’informació de dades històriques i arque-

ològiques, que són una sòlida base per inten-
tar estructurar aquí un discurs sobre les etapes 
immediatament anteriors a la creació del com-
tat de Besalú, intentant posant més èmfasi en 
aquells aspectes o jaciments menys coneguts.

En treballs anteriors havíem assenyalat ja que 

-
blament d’aquest del territori, encara que era 
també en aquest període quan es detectaven 
ja alguns canvis que eren el preludi d’altres 

-
tanyer, Tremoleda 2006, 133-151). Amb el pro-

-
tal creiem que és imprescindible subratllar en 

RESUM

En els darrers anys, el notables avenços realitzats en l’estudi i en la recerca arqueològica 

justament a l’inici d’aquesta etapa que es comencen a fer evidents els primers símptomes de 
-

• Ponència •



206

Pere

primer lloc aquells que considerem són els més 

l’evolució del territori en els segles posteriors.

Al territori del nord-est de la Tarraconensis, un 
-

rència a l’evolució dels dos principals nuclis 
urbans del territori. Pel que fa a Empúries, cal 
recordar que durant la segona meitat del segle 

Neàpolis i de la ciutat romana. Aquest  procés, 
les arrels del qual són diverses i arrenquen ja de 

Fig. 1. 
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temps abans, marca decisivament la transfor-
mació que més endavant donarà pas a la ciuitas 
tardana. 

-

situades entorn del turó d’Empúries damunt les 
municipium Emporiae i també 

al seu entorn (Aquilué, Burés 1999, 389-422). 

seva defensa i protecció, degueren contribuir 
-

sinó diversos pols d’hàbitat que conformaven 
un nova ciuitas amb un poblament prou dens 

municipium Emporiae (Nolla et al 2015).

-
sió també de la resta del territori, durant l’etapa 

-
çarà un procés de consolidació que culminarà 

transcurs d’aquesta causa, a més de focalitzar 

-
litzarà a través de l’organització de les diferents 

-
nits territorialment, perfectament estructurats i 
dotats amb una àmplia jerarquia de càrrecs que 

civil imperial.

-

comunitats de caràcter dispers establertes en-
torn d’Empúries.

Una situació diferent a Empúries va seguir tam-
bé l’altre nucli urbà del nostre territori, Gerun-
da
III i on, justament a inicis del segle IV es refor-

va suposar cap canvi del perímetre de la ciutat, 
les dades arqueològiques posen de manifest 

seguit de canvis que asseguraren la capacitat 

-

-

, com l’arqueologia, que ha recuperat un 
-

-
lla o memoria
esdevingué el centre de reunió de la comunitat 

la basílica de l’episcopium. 

A més d’aquest dos nuclis urbans de major en-

menor categoria però igualment importants 
per a la vertebració del poblament. La major 
part d’aquests establiments secundaris, com 
ara Porqueres o Besalú, malgrat tenir un ori-

-
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Aquesta persistència 
-

çament estratègic a tocar vies de comunicació o 

territori (Burch et al 2015a, 120-121).

oppidum ibèric que va ser estratègicament situ-
at al costat de l’estany de Banyoles. Les recer-
ques puntuals realitzades en diferents punts del 
jaciment demostren que l’indret fou ocupat ja 
al segle VI aC. segle i que durant l’època ibèrica 
ser un important centre de producció, com ho 
demostra la presència d’un camp de sitges as-
sociat a l’oppidum (Castanyer, Tremoleda 2000, 
153-165). Durant el període inicial del domini 
romà sabem que es va reformar la part cen-
tral del poblat i que s’hi va construir un temple 
romà (Burch et al . De 

en volem 
subratllar aquí el fet que en un moment impre-
cís entre el segle IV i els inicis del V dC., la pro-

-
ple romà i la posterior transformació d’aquest 

on s’enterraven els difunts del poblament dis-
pers que hi havia a l’entorn de l’estany de Ba-
nyoles (Burch et al 1999, 124).

-
bé el nucli de Besalú, igualment amb un origen 

Evidències palpables d’aquesta ocupació són 
les restes localitzades a l’àrea de la Devesa i a la 
zona de l’església de Santa Maria (Busquets et 
al 1997, 17-28). En aquest cas, la posició estra-
tègica ve donada perquè és l’únic punt de pas 
natural cap a l’interior des de la zona costanera 

-
vés de la zona de l’estany cap al nord i l’oest a 

Les successives intervencions i seguiments ar-
queològics de diferents obres realitzades a l’in-

-
tat d’ocupació del nucli durant els segles IV i Vè. 
Esmentarem aquí els successius treballs fets els 
anys 2007,2008, 2009 i 2012 al carrer Tallaferr-
ro, on es recuperaren alguns estrats amb mate-
rials dels segles IV-V, no associat a cap estructu-

amb materials datats també al segle IV i, espe-
cialment, al sector de la Devesa, on a més dels 

-

També d’interès per comprendre l’organització 
del vicus
dels anys 60 del segle passat davant de la casa 
Cambó. Es tracta de quatre inhumacions fetes 
amb teules i de secció pentagonal, i que serien 

-

determinar la cronologia d’aquest conjunt, les 

-

IV i V (Nolla et al 2016, 405-406).

A la vista dels resultats avui disponibles hom 
-

la Devesa, l’actual sector de l’era d’en Xiua, el 

carrers Major i Abat Zafont.

A més dels nuclis urbans d’Empúries i Gerunda 

uillae -
coles. Pel que fa a aquest poblament rural,  el 
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segle IV es pot considerar com una etapa de 
-

ra com l’element bàsic de l’estructuració del 
territori es comencen a detectar ja els primers 
símptomes d’uns canvis que posen de manifest 
l’intent d’adaptar aquest model als nous canvis 

comportar l’engrandiment i el reforç de les 

paper del propietari dins la comunitat a tra-

una tendència general que en d’altres territoris 
es manifesta d’una forma molt més palpable 
(Chavarría 1998, 9-30; Chavarría 2006, 17-35). 
Aquests canvis arquitectònics s’han posat en 
relació al progressiu trasllat de les elits propi-

progressiu debilitament de l’estructura admi-
-

ritables dominus del seu territori (Nolla, Palahí, 

-
tònica, amb una disposició esglaonada dels 
espais o amb la seva decoració. Al nostre àm-

suburbium de 
Gerunda amb una espectacular àrea residencial 

de gairebé 30 metres de longitud decorat amb 
un espectacular conjunt de mosaics (Palahí, 

igualment ja conegut, encara que més allunyat 

Ametllers (Tossa de Mar), que durant el segle 
IV i V comptava també amb algunes sales de-
corades amb mosaics policroms, el més famós 

i el benestar del seu propietari amb els habi-
tants del fundus (Palahí, Nolla 2010, 217-222 i 

-

forma més modesta. En alguns casos, serà jus-
tament durant el segle IV o els inicis del segle 

-

-

-
-

canvi substancial en comparació a l’esquema 
que acabem de comentar (Castanyer, Tremo-
leda 2006,  En planta, l’etapa 

i sud per una sèrie de noves estances constru-

-
nalment al nord, per un conjunt d’estructures 
amb una clara vocació agrícola. En comparació 
a l’esquema anterior crida l’atenció la poca de-

En el cas de Vilauba, el balneum 

IV, segons es pot deduir de la troballa d’una pe-

de Constanci II, recuperada en una de les ca-
-

et al 2016, 249) i que marcaria 
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et al 
2016, 43-68).

restes arqueològiques emplaçades a la part 
nord del jaciment, corresponents a una pos-
sible premsa (àmbits 24 i 31), al voltant de la 
qual s’organitzen altres espais relacionats molt 

Encara que l’estat de conservació general de 
les estructures no permet una interpretació 

d’un gran dipòsit de planta allargada al costat 
d’aquesta premsa, amb una ranura inferior a la 

interpretació com un calcatorium i per tant una 
possible producció de vi (Castanyer, Tremoleda 
1999, .

El registre arqueològic posa de manifest que 

del Vilar (Avinyonet de Puigventós, Alt Empor-
dà) (Casas et al

-
junt termal situats a la part oest, mentre que 

 edi-
-
-

estava centrada en la producció de vi, tal com 
demostren les restes corresponents a una cella 
vinaria, a l’interior de la qual es localitzaren di-
versos retalls de forma circular que servien per 

dolia. Igualment vincu-
lades a la producció de vi  són les restes d’un di-
pòsit impermeabilitzat amb opus signinum que 

molt possiblement servia recollir el most de la 
sala de premsat i d’un segon un espai per al tre-

la capacitat de producció de l’establiment ron-
daria els 300 hectolitres de vi, que correspon-

de vinya (Castanyer, Tremoleda 2007, 275-290). 

-

o probablement incrementar durant el segle IV 
i bona part del segle Vè. (Palahí, Nolla, Costa 
2014, 237-248; Palahí et al
3C ). Assenyalarem aquí només les restes cor-
responents a les dues grans premses i altres 

oest relacionades amb la producció de vi. En 
el marc del procés de transformació i evolució 

d’ús residencial, en origen decorats amb pavi-
ments de mosaic, en sales d’emmagatzematge 
o cellers.

iuitates, seus episcopals, esglé-

-

els canvis que es constaten en l’organització del 

vegada més, l’evolució dels nuclis urbans més 
importants, com ara Empúries i Gerunda, enca-

-
-
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tadà per unes altres de noves, de manera que 
-

sidència del bisbe i capital de diòcesis, en detri-

ciuitates.

Pel que fa a Empúries, tradicionalment s’ha vin-

de la cella memoriae

s’hi desenvoluparen diverses areae funeràries, 
amb enterraments més privilegiats en sarcòfags 
de pedra però també amb enterraments més 
simples, de lloses, pedres, fosses simples i àm-

Neàpolis (Nolla, Sagrera 1995). Com ja és sabut, 

del caldarium -

ques, amb un paviment d’opus segmentatum, 
que es va integrar dins una aula rectangular, a 

enlairada i pavimentada amb opus signinum i al 
bell mig de la qual s’emplaçava la tomba primi-
gènia. Aquest espai del santuari comunicava di-
rectament amb una capçalera en forma d’absis, 
en una posició lleugerament més elevada que 

vers l’inici del segle V s’hauria de vincular, per 

Encara que la primera referència al bisbat em-
porità és la de les actes del concili celebrat a 
Tarragona l’any 516, alguns indicis conviden a 
pensar que l’origen d’aquest bisbat es podria 
remuntar ja a les darreries del segle IV o els 
inicis del segle V. Els més rellevants són conse-

Fig. 2. 
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els darrers anys al sector de Santa Margarida, 
a la part oest del promontori d’Empúries, que 

part d’una necròpolis suburbana datada entre 

(Nolla et al 2015, 79-94).

-
ment la piscina, recoberta amb morter hidràu-

-
da amb un ciborium
presència d’una tomba amb un sarcòfag mono-

piscina coberta amb una lauda de mosaic i que, 
-

havia una inscripció en tres línies que contenia 

nom del personatge quedà malmès per les re-

bisbe fundador de la seu emporitana. La data-
ció d’aquesta lauda vers en el primer quart del 

-
dria haver estat ja en ús pels volts de l’any 400 
(Nolla et al

-

-
rària, s’ha de posar en relació amb unes altres 

-
pen als terrenys de l’entorn. Els resultats de les 

-

tència de diverses construccions organitzades a 

2 que, a l’espera de no-
ves intervencions arqueològiques, permeten 
plantejar la hipòtesis que en aquesta zona s’em-
plaçava el conjunt episcopal emporità, amb el 

-

D’altra banda, els estudis de reconstrucció pa-

comportat la realització de diversos sondejos 

-

justament als peus dels camps de Santa Marga-
rida. La pervivència d’aquest estuari durant els 
segles IV-VII, que podria haver servit de fonda-
lada portuària, és un argument més en favor del 
desplaçament de la ciuitas emporitana vers la 

és també en aquest moment quan es comença 
a tapar el vell port natural situat entre Sant Mar-

et al en 
premsa; Montaner et al 2014, 11-53).

La singularitat del sector occidental del promon-

conjunt de Santa Magdalena, situat immediata-
-

cia comença amb una primera etapa datada vers 

un recinte quadrat que englobava un mausoleu, 
de planta octogonal a l’interior i segurament co-
bert amb una cúpula, envoltat d’altres cambres 
funeràries i d’un espai vinculat a la litúrgia fune-

van anar conformant diverses àrees d’enterra-
ment (Nolla et al
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l’origen de  l’episcopium de Gerunda. -
cavacions arqueològiques fetes a l’entorn de 

tombes agrupades a l’interior d’una estructura 
-

drien correspondre a una església que, crono-
lògicament hom podia situar grosso modo vers 

-
ricament, aquestes evidències es posaren en 
relació amb els episcopats de Joan (591-621) o 
de Nonnit (del 621 i abans del 653) (Nolla et al 
2016, 419-452).

-
-

una nova església, de planta basilical, amb tres 
-

drangular. Més endavant es va afegir una sala 
-
-

rial i, alhora, disposar d’un espai indispensable 
-

zació i de cohesió de la comunitat del territori 
circumdant (Burch et al 1999, 22-29, 125-126, 

-
ció del conjunt de mas Castell de Porqueres 

-

proposat com a més probable la primera possi-

procés immediat.

La construcció d’aquesta primera església re-

-
-

nament caldria imaginar que els habitants del 

seu entorn. Una clara mostra de la relació evi-
-
-

ple roma de Porqueres en  les construccions del 
vilatge del segles VI i VII de Vilauba (Castanyer, 
Tremoleda, Dehesa 2013, 313-327). Aquests 
serien alguns dels arguments que avalarien la 
interpretació del conjunt de Porqueres com a 
una església parroquial.

Aquest basílica es reformà, però, totalment a la 
segona meitat del segle VI. Les obres compor-
taren la reducció notable de l’espai de culte i 
la construcció d’una segona església, ara d’una 
sola nau i dotada d’un absis poligonal de set 

precedents (Burch et al 1999, 29-31, 126-130, 
-

realitzades al llarg del segle VII dC, que no al-
teren substancialment l’aspecte i la composició 
de l’església i encaminades a ampliar l’espai fu-

-
mànic uns pocs metres més enllà (Burch et al 

Seguint a l’entorn de l’estany de Banyoles cal-
-

cia d’un altre esglesiola situada sota les restes 
-
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naria servei al poblament més proper. Es tracta 
d’unes restes d’un mur de forma absidal que 

sola nau, entorn de la qual s’hi va desenvolupar 

falta de materials que ho avalin, de forma molt 
imprecisa en els segles VI-VII.

A més de les ciutats d’Empúries i Gerunda, que 
com ja hem vist esdevenen també seus epis-

que la informació actualment disponible de l’al-

molt fragmentaria volem fer algunes considera-

VIII. Per començar, sembla ben provat el fet que 
-

aquell moment, tal com demostren els estrats 

de la Devesa, del carrer Comte Tallaferro i de 

major davant la casa Cambó.

A l’espera de noves intervencions que puguin 
permetre ampliar i contrastar el registre vigent, 
creiem que és més raonable interpretar aques-
tes obres com la resposta a la voluntat d’adap-
tar-se als canvis que s’anaven produint més que 

-
ment puntual o parcial d’aquest nucli d’hàbitat. 
Pel que fa als segles posteriors cal remarcar la 

també algunes sitges i llars. També d’interès és 
el fet que aquestes estructures d’hàbitat que-

-

-

donarà lloc al recinte històric actual.

Cal imaginar, doncs, que el nucli de Besalú va 
-

territoris de les ciuitates d’Empúries i Gerunda. 

segles abans es fa evident en l’esment docu-
mental al territorio Bisuldunense  de l’any 817 
que engloba també l’actual comarca de la Gar-

doc. 7, 
a817)
s’esmenta ja com a pagus Bisuldunensis, i de 

a comitatus Bisuldunense (871) i la seva capital 
és mencionada com a castrum Bisulduni (957). 

com també les restes de l’església del segle XI  a 

-

412; Sagrera 2006a, 522-523; Sagrera 2006b, 
105-150).

d’aquesta contribució, volem fer un ràpid es-
ment a l’estructura de camins i vies, indispen-

-
ment. Com ja és sabut, l’artèria principal que 

-

-
goda genèricament com a uia publica
del segle IV en endavant es documenta un clar 
procés de reforç i protecció aquest camí mit-
jançant la construcció d’establiments amb una 
clara funció militar, situats en punts estratègics 
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Clausurae o Les Cluses situades al punt de pas 
dels Pirineus i per tant a la frontera entre les 
províncies Narbonensis i Tarraconensis que va 

castellum de Sant Julià de 
Gerunda.

Pel que fa al conjunt de les Cluses, cal recordar 
que fou aquí on s’alça el monument o trofeu 

les noves defenses. Estaven formades per dues 
grans fortaleses situades al coll de Panissars, 
a banda i banda del camí d’accés a Hispania i 

 Clusa Alta, a llevant, i el castell 
dels Moros, a ponent. Tot i la falta d’elements 

-
tos ni de la recerca arqueològica hom accepta 

104; Castellví 1999, 160-161; Nolla et al 2016, 
82-83).

els inicis del segle V, hem de situar la construc-
ció del castellum de sant Julià damunt les restes 

oppidum ibèric. D’aquesta fortalesa, 
que dominava el pas del Congost i l’entrada a la 
plana de Gerunda -

el marc del projecte impulsat per la Universitat 

castellum era amb 

de l’oppidum
una 

gran construcció de planta rectangular amb es-

per dues ales perfectament simètriques en les 

-
onalment s’ha interpretat com un gran horreum 

castellum fractum, és a 
et 

al 2006; Nolla et al 2016, 80-82).

-
tures de vigilància del territori, com ara algunes 

-

situació privilegiada de control de la plana em-
pordanesa i també de les terres interiors per 

de la construcció es remunten a l’època roma-
na republicana, són segures les reocupacions 
puntuals durant el segle III i també en els segles 

2012, 313-319).

nuclis de poblament més importants del terri-
tori i centrant-nos novament en l’àmbit rural, 
el registre arqueològic corresponent al segle V 
assenyala que és justament en aquesta centúria 

-
terialitza en l’abandonament de la majoria dels 

-

es mantenen ocupats (Casas et al 1995b, 142-
145; Chavarría 2006; Canal et al 2007, 185-198; 
Burch et al 2015b, 38-62).

De l’àrea que ens ocupa, i sense pretendre ser 

-
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net de Puigventós) on cap a mitjan segle V es 
-

dències agrícoles, com la cella vinaria i el lacus 
(Casas et al

-

s’ha suggerit que es va  produir la incorpora-
ció d’aquest territori al fundus del castellum de 

et al 2006, 127-133). 
-

tació i/o reocupació posterior també cal asse-
-

tuada no gaire lluny d’aquest jaciment.

-
cedida ja d’una transformació funcional de 

molts espais, que havia comportat la recon-

tombes en determinats sectors de Vilauba (Ca-
-

cions i són el preludi de la transformació més 
 

de mitjans del segle Vè (Castanyer, Tremoleda 
1999, . En aquest cas, però, 

del nou establiment dins la concepció clàssica 

descobertes aquests darrers anys assenyalen 
-

ció del territori durant aquests segles que, ne-
cessàriament han de correspondre també a una 

Fig. 3. Planta general de Vilauba durant els segles VI-VII dC. A l’esquerra, el sector d’hàbitat i a la dreta les 
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realitat social i econòmica completament dife-
-

perial. Ens referim als treballs que han posat al 

format per tres cases independents aparegudes 
a la part sud del jaciment i que, segons la seva 

Tremoleda, Dehesa 2013; Castanyer et al 2015, 
43-65).

Quan a l’organització general d’aquest vilatge, 
la presència de sengles llars a l’interior d’alguns 

-

tracta de cases força senzilles, amb paviments 

als 30 m2

d’esmentar  la presència d’altres estances an-

fa poc, conformaven les úniques evidències de 
l’ocupació més tardana del jaciment. Es tracta 
d’una senzilla construcció composada per tres 

també alguna altra casa d’aspecte i organitza-
ció similar a les que acabem de descriure i que 
només s’hauria conservat parcialment. L’ads-
cripció agrícola del conjunt de tres àmbits es 

l’espai central, probablement d’oli. El bon estat 
de conservació de las estructures de la sala de 

dels arbores en el paviment d’opus signinum 

facilitava la reconstrucció de la seva planta hi-

145). 

per  senzilles unitats familiars i , per tant, amb 
una força de treball no gaire gran, ens fa pensar 
que podria tractar-se que la premsa seria d’ús 
mancomunat.

-

del període de malestar i d’inseguretat que 

indret conegut com Villa Alba, en documents 
de l’any 969, ens permet associar les recents 
restes arqueològiques descobertes amb el nom 
de l’establiment conservat en temps posteriors. 
Aquesta uilla -
eval de comunitat local, humana i territorial, 

pels volts de l’any 1000, doncs en 1017 un pre-
cepte papal esmentava la Uilla alba entre els 

Esteve de Banyoles (Constans 1985, I, núm. 54). 

però aquí, ja que la derivació d’aquest primer 
topònim en el nom actual de “Vilauba”, en refe-

fundus

-

segles VI i VII, és en aquest també en aquest 
moment quan es constata l’aparició de nous 

creació de nous establiments rurals també en 
territoris de més a l’interior del país demostren 
que fou una tendència d’abast general. D’entre 
aquests jaciments esmentarem, ateses les ra-

-
bució, en el de l’Aubert (Vall d’en Bas), on s’ha 
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per diversos àmbits i estructures i amb una llar-
ga ocupació, que arrenca des del segle VI i que 

segle VI, pertanyen algunes restes molt arrasa-
des de murs i una àrea d’emmagatzematge amb 
sitges. Damunt d’aquests restes s’hi va construir 

a un possible espai de magatzem, que es data 

Gibert 2014, 143-156).

Per acabar, doncs, direm que el registre arque-
ològic corresponent als segles VI-VIII posa de 
manifest el canvi profund en relació a l’etapa 
anterior com a resultat de la formació d’una 

la formació d’aquest nou marc, el sistema de 
poblament anterior es transforma i s’adapta, de 

que es fan seguint uns paràmetres nous. En tot 

-

i social. L’anàlisi dels canvis ocorreguts durant 
aquests segles des de diferents punts d’estudi 

medieval.
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