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RESUM

completa romanització del territori des del primer moment, sinó que es va produir en tres 
-

queologia.

-
-

sistema viari que va servir per comunicar els centres urbans com Empúries i Gerunda, però 
també nuclis secundaris com Besalú o Porqueres, amb un nou sistema agrícola que va compor-

Durant l’Alt Imperi, segles I-III dC, es consolida la plena integració en un sistema globalitzat 
-

-

• Ponència •
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ABSTRACT

-

that would serve to communicate the urban centres of Empúries and Gerunda with a new 
agricultural system. Minor sites, as Besalú or Porqueres, also got their road system improved. 

of commercial networks by land and mostly water took place. It brought with it the arrival 
of manufactured products of the most varied sorts and origins and the development of the 

-

Plantejament

el que ens ocupa, que correspon a les terres 
que van conformar el comtat de Besalú, durant 
la llarga etapa de gairebé sis segles que podem 
denominar com a període romà, no és possible 
sense tenir en consideració el marc més ampli 
del nord-est català. I tampoc aquest, sense ins-

-
gueren en el món mediterrani en el tombant 

del segle III aC, per una banda, i en la transfor-

del segle III dC, per l’altra.

Com ja s’ha apuntat molt encertadament 
en la ponència precedent, el món ibèric, com 

sinó tot el contrari, dinàmic i canviant. Per tant, 
tot i que sovint la caracterització que s’ha fet 
de les grans etapes ha proporcionat la imatge 
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Fig. 1. Mapa de l’àrea del nord-est català, amb la situació de les vies romanes, les mansiones, els nuclis urbans 
i els establiments rurals i artesanals del territori.
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és cert ni tant sols en el model romà, considerat 
com una de les implantacions més compactes i 
estables de la història.

Per aquesta raó, hem plantejat una periodit-
zació d’aquesta etapa ressaltant la diferenciació 
en tres grans etapes, molt diverses entre elles i 
que, per descomptat, presenten alhora dinàmi-
ca interna cadascuna d’elles.

Quines són les fonts per a l’estudi del perío-
de que pretenem abordar? La primera que ha 

és la de les referències que els autors clàssics 
puguin haver fet sobre un territori concret. 
Aquesta font directa s’ha complementat amb 
diverses disciplines clàssiques, com ara l’epigra-

i toponímiques que aporten. Davant la gasiveria 
d’aquestes fonts, la recerca moderna s’ha en-
caminat cap a l’aportació de l’arqueologia com 

-
recte sobre les restes estructurals i la cultura 
material dels habitants del lloc. Encara més re-
centment, el desenvolupament de diverses ci-

construir una malla espessa que permet obtenir 
-

estudis sobre restes orgàniques, com l’antropo-
logia i la fauna, la palinologia, l’antracologia, la 
paleocarpologia, entre d’altres, a les que hem 
de sumar els diversos sistemes de teledetecció 

Mentre que aquestes disciplines han entrat 
decididament en la nòmina d’aportacions im-
prescindibles per a la interpretació arqueològi-
ca, altres aspectes com poden ser entreveure 

el pes d’aquest territori dins la romanitat d’un 
àmbit més ampli i, especialment, trobar un 
enfocament antropològic al fenomen de la ro-
manització, queden encara pendents. Aquesta 
visió, més pròpia de la “història de les men-
talitats”, que segurament caldria abordar des 

aportarien llum per saber si els pobladors ibers 
que habitaven aquest territori, com a colonit-
zats, es van trobar davant una potència com 

-
ció tribal. Per altra banda, ens preguntem si el 

resultant de la dominació romana és adequat, 

dual, formada per una societat romana coloni-
al, i per una altra que correspon a una població 
autòctona a la qual s’ha imposat una superes-

que, també en aquests aspectes, hem de parlar 
de canvis i dinamisme al llarg del període.

La Baixa República

-
ni venia de lluny. La topada entre els interessos 

els anys 264 i 241 aC, que es va resoldre favo-

es va signar un tractat que imposava, a més a 
més de pèrdues territorials, especialment Sicí-
lia, unes dures compensacions en diners i altres 

-
val cartaginès.

-
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sió romana més enllà de la península Itàlica. 

romana, governada per un pretor i es conver-

a font d’aprovisionament de gra per a la ciutat. 
Pel que fa a Cartago, les condicions signades en 
el tractat de pau intentaven comprometre la 
seva situació econòmica com per evitar la pos-

la gran suma que havia d’indemnitzar va forçar 
-

per tot el nord d’Àfrica i la banda sud i est de 
la península Ibèrica, on va fundar Cartagena. 
Davant la temença del nou poder cartaginès, la 
tensió va conduir a un nou enfrontament, que 

218 i el 201 aC. Aquesta vegada la guspira fou la 
presa de Sagunt, que havia subscrit la protecció 

Anníbal com una violació del Tractat de l’Ebre 
(225 aC), que establia el curs del riu com el límit 
entre els dos poders. El 218 aC es va desenca-

va entrar pel port emporità amb la intenció de 
tallar per la reraguarda els subministraments a 

de les ciutats que van servir de punts d’entrada 
per als romans, sobretot Empúries i Tarraco, en 
trobem àmplies referències entre el 218 i el 195. 

com un espai de bases segures i un refugi pel 

dir, quan comença la conquesta interior, ciutats 
-

dríem comparar les narracions històriques amb 
el periodisme de guerra, que seguia l’evolució 
de la conquesta amb la mobilitat de la frontera, 
que seria similar a la frontera de la conquesta 
de l’oest americà, progressiva i que anava apun-
talant els nous espais conquerits.

L’ocupació del territori, per part de la pobla-
ció indígena, seguia un sistema d’assentaments 
jerarquitzats, en alçada per a la defensa, des 
dels grans poblats o oppida, als establiments 

dels camps de conreu. La base econòmica de 
tots els habitants d’aquest territori era l’agricul-

-
da secundàriament per la ramaderia. Aquest 
sector primari era complementat, molt secun-
dàriament, per algunes produccions manufac-

-

desenvoluparen relacions comercials amb els 
Emporion i Rhode. Aquestes 

de materials grecs en poblats del territori, com 
el de Porqueres i, de vegades, amb troballes ca-
suals com un grup de dracmes emporitanes a la 

Fig. 2. Conjunt de dracmes de plata de la seca em-
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la intervenció romana a la península es va es-
troncar amb la conquesta romana (218-195 aC). 
Malgrat tot, el poblament ibèric del territori va 
perdurar durant gairebé un parell de segles des-
prés d’aquesta conquesta.

-
tament entre romans i cartaginesos durant la 
Segona Guerra Púnica es desenvolupa en sòl 
hispànic. Aquest darrer any, es pactava la rendi-

que es prolongava cap a l’interior pel llit inferior 
de l’Ebre i la Vall del Guadalquivir. Les fronte-

ocupaven la vall mitjana de l’Ebre, la Messeta 
central i la conca del Tajo, al costat dels lusitans 
que confrontaven amb el Guadiana i Andalusia 
occidental.

Les campanyes militars en un territori tan 
ampli havien necessitats dos comandaments i 

-
-

sió amb la creació de dues províncies: Citerior, 

-

loquen dos pretors amb potestat d’imperato-
res. Cada província ha de pagar un tribut anual 
( ) com indemnització de guerra.

La situació creada va generar un gran des-

indígena. La campanya del cònsol Marc Porci 
Cató (Nolla 1984), va durar dos anys i, més enllà 

actua com un factor constant de romanització. 
-

tat ambulant, amb el cobrament de la soldada, 
que volia dir consum immediat sobre el terreny. 
Aquest presència militar es va traduir, els anys 
immediats amb l’establiment de campaments 
permanents a punts estratègics com Empúries, 
Cabrera de Mar o Tarraco, que actuaran com a 
ports militars i centres de recepció de tropes i 
avituallaments al nord, centre i sud de Catalu-
nya, per preparar l’avanç de la conquesta cap a 
l’interior, que culmina l’any 133 aC amb la presa 
de Numància.

Mentrestant, entre els anys 180 i 178 les 
campanyes de Tiberi Semproni Grac generen 
nous tractats que porten més de deu anys de 

-

recollir els impostos.

-

campament militar d’enormes proporcions, 
que es troba a la base de la futura ciutat roma-
na (Castanyer, Santos, Tremoleda 2016; Tremo-
leda, Santos, Castanyer 2016) i que faria de cap 

-
nats a la conquesta hispana.

L’anomenada tercera guerra púnica, esde-
vinguda entre 149 i 146 aC, va comportar la 
derrota i la destrucció de Cartago, la capital de 
l’acèrrim enemic. En aquests moments, però, 

-
mes de fons com la reforma agrària o les diver-
gències entorn de la conquesta de Grècia entre 
una visió tradicionalista, acabdillada per Cató o 

les elits romanes, defensada pels Escipions. A 
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Entre els anys 155 i 133 aC es van produir 
-

Numància, amb els campaments de Nobilior 

als veterans de les guerres lusitanes. Ja cap a 

la península Ibèrica emmarcada en l’obra itàlica 

provincials promouen la fundació de Palma i 
 per Quint Cecili Metel, el 121 aC i la 

que completen les altres fundacions anteriors 
de la conquesta, com Itàlica (205 aC) per als 
ferits en la Segona Guerra Púnica, Gracchurris 

de , el 114 aC, a la Narbonensis 
i la unió per terra de la península Ibèrica amb 

en aquest territori.

període, especialment de la segona meitat i 
darrer quart del segle II aC en l’espai geogrà-

(Nolla, Palahí, Vivó (coord.) 2010). Un dels més 

muntanya de la Mare de Déu del Mont. Es trac-
ta d’una estructura circular, feta amb un para-
ment de pedres poligonals (Tura 1991, 111-119; 
Nolla, Palahí, Vivó (coord.) 2010, 288-298, làm. 
XI, 3), que hem de situar en la segona meitat 
del segle II aC. El gran domini visual que es te-

a punt de comunicació i de control en relació 
amb altres punts elevats, com seria el pas de 
Panissars, sobre la via. La troballa d’un treso-
ret de dracmes i denaris de plata associada a 

-
gle II aC, fan encara més rellevant la seva impor-
tància. Una altra amb una funció similar podria 
ser la del Ginestar a Sant Miquel de Campmajor 
i la de puig Surís, cap al sud, a la zona del Pla de 
l’Estany, tot i que les restes mostren una estruc-
tura quadrada i molt mal conservada.

-

(Tremoleda, Castanyer 2007, 247-264) es com-
pleten amb troballes més precises, com el ma-

Tremoleda 2000, 176-179). Es tracta de dues 
monedes que mostren, en un cas, el bust de 

-
lor, al revers, els Diòscurs cavalcant a la dreta, 

Fig. 3. Denaris d’època romana republicana trobats 
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amb el mantell onejant i sota seu la lectura CAL i 

troba a l’esquerra i al revers es veu una Victoria 
conduint una biga, a l’esquerra, sobre seu una 
lletra variable, en aquest cas una Q i, a sota, la 

al personatge de Caius Coelius Caldus, i es data 
en el 104 aC.

-
sència romana dominant sobre el poblament 

-
formes que sustentaven temples republicans 
als oppida importants del territori com el de 
Porqueres i que no fou abandonat. En el cas de 
Porqueres, la presència d’elements construc-

basament de columna, diversos fusts i carreus 

et al. 1999, 22-26) 
kyma reversa que 

formaria part de la base del podi del temple, 

Fig. 4. Motllura kyma reversa trobada a Vilauba, que probablement formava part d’un temple republicà de 
Porqueres.
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-
cit que parla de la presència d’un temple d’es-

controlava el territori, però que no havia entrat 

sinó que es seguia realitzant a la manera ibèrica. 
A més a més del potent poblat de Porqueres, hi 
havia altres centres de poblament, com el del 
sector de la Devesa de Besalú (Busquets i po-

-
publicana, com el del Boscarró, a Sant Joan les 

-
cal, de la Palomera i puig Castellar, a Mieres i 

Miquel de Campmajor, alguns establiments de 

nivells inferiors de Vilauba o a Can Geldeus i els 

les àmfores ibèriques trobada al camí de Pui-
gpalter.

-

paviment d’opus signinum 
-

giós, que possiblement ja tenia culte en època 
ibèrica i en el qual es veneraven les fonts del 
Llèmena (Esteva, Dehesa 2005, 285-298; Nolla, 
Palahí, Vivó (coord.) 2010, 293, làm. XI, 4).

durant el qual es va produir la liquidació de 

de ple en les guerres civils itàliques. Es produ-

sòl hispà, a través de Quint Sertori, pretor de 
la Citerior, nomenat pels populars l’any 83 aC, 

-

bers i lusitans va mantenir una guerra de deu 
anys contra els governadors de la Citerior i la 
Ulterior, que s’eternitzà a la zona del Llevant i a 

-
tantment la població pel saqueig dels dos bàn-

es va acabar quan arriben Metel a la Ulterior i 
Pompeu a la Citerior.

Per tant, el control de les sitges de gra del 
territori era un elements essencial, un altre 
era el control del territori mitjançant les vies 

primeres, mitjançant la via del Capsacosta.

-

desenvolupen fora del seu solar. En el marc de 
les guerres sertorianes es fa necessari dispo-
sar de punts de control de les principals vies 

Més endavant, Cèsar fou nomenat pretor 
de la Ulterior el 61-60 aC i mercès a un pacte 
s’arriba al primer triumvirat, format per Cèsar, 

Tots dos s’enfrontaren pel poder suprem de la 

-
 de veterans a Empúries, cosa 

que va anar fent en d’altres ciutats, com Nar-
-
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L’aliança de tres homes per al manteniment 
-

alment el triumvirat, es basava en el poder mili-
tar dels triumvirs i l’any 
en el segon triumvirat (Octavi, Marc Antoni i 
Marc Emili Lèpid), amb poders dictatorials per 
deu anys, però aquest acord mor el 36 aC.

-
-

produir canvis profunds en la vida de les pobla-
cions, de tal manera que podem parlar no de 
romanització en singular, sinó de diverses roma-
nitzacions o, d’una romanització que abasta di-

provincial, que durà a un procés urbanitzador 
que es va concretar amb la fundació de colònies 
i municipis. Una romanització econòmica, que 
va conduir a una integració de les economies 
parcials a un sistema imperial i al gran mercat 
mediterrani. Una romanització social, en la qual 

-
pus ètnic per un sistema global fonamentat en 
la ciutadania romana, el patronatge i l’esclavis-
me. Una romanització cultural, que a la llarga 

cultura i la religió romana.

Sovint l’arqueologia proporciona sorpreses, 
 a 

-
-

Vivó (coord.) 2010, 293-294, làm. XII, 1).

L’època d’August i l’Alt Imperi

Després del Segon Triumvirat, es fa un re-

el domini d’Octavi i Orient per a Marc Antoni. 

concentració de poders i reorganització de l’Es-
tat després de 50 anys de guerra civil. Octavi 

dC. El Principat obre pas a l’Imperi.

en el territori, hi ha tres elements clau que con-
tribuiran a la implantació del model econòmic 

-

una funció militar, però ara més orientada a una 
-

sable per a la comercialització dels productes. 

-

de la més remota prehistòria, fou un cordó de 

de l’edat del bronze i de la primera edat del fer-

comunicació nord-sud fou tan important al llarg 
de la història que servirà per marcar el límit ori-
ental del comtat medieval.

de l’espai que hi havia entre els Alps i les Albe-

asse-

branca principal circulava per Panissars, més a 
l’oest, o pel Portús, cap a llevant (Nolla, Castell-
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ví 2011, 33-51). El traçat de la via romana i els 
seus establiments associats, després de Ruscino 

-
res, sempre ha estat prou marcat i assenyalat, 
però darrerament, mercès a diversos descobri-
ments arqueològics importants, tenim una in-
formació de primera mà per cadascuna de les 
mansiones
i de forma irregular.

monument amb una inscripció per commemo-
rar la victòria sobre les tropes de Sertori i els po-
bles que havien estat favorables a aquest i, per 
tant es va construir per ser vist des del sud. La 
seva importància, més enllà de les innovacions 
que va suposar per a l’art i l’arquitectura, és que 
marcava la frontera, sobre el pas de la via, en-

només alguns blocs de gres, les mides del mo-
nument eren imponents, un rectangle de 36,80 

seu interior gràcies a un corredor cobert amb 
volta que sostenia un cos superior, potser una 
mena de dau turriforme acabat en un con o 
una piràmide. Damunt d’aquest cos es devien 

qual es penjaven les armes dels vençuts i que 
simbolitzava i recordava la victòria a tots els 

Les prospeccions efectuades a l’entorn im-
mediat dels trofeus de Pompeu al coll de Pa-

y restes estructurals a uns dos cents metres al 
sud del monument. Un treball més de detall va 

dimensions considerables que calia posar en re-
lació directa amb la via romana i interpretar-lo 
com la  o mansio de Summus Pyrenaeus 

(Busquets, Palahí 2000, 114-123). Les caracte-

en total, la segura relació amb el camí, la seva 
-

balneum 
que formen part del conjunt i la impossibilitat 

-
tre del camí, amb grans sales rectangulars molt 
senzilles, amb murs de pedra seca i tàpia i pavi-
ments d’argila. La datació inicial del conjunt era 

-
na fase seria de mitjan segle II i va comportar 
la construcció de les termes. L’abandonament 
del lloc s’hauria de situar dins del segle II.  Més 
endavant, durant la primera meitat de segle IV, 
el lloc fou novament ocupat durant una etapa 

-
-
-

re de vigilància i la mansio en allotjament per 
a la guarnició, tot un seguit d’operacions que 
s’han de posar en relació directa amb la cons-
trucció dels castells de les clausurae.

obres que marcaven el traçat del TGV, es va rea-

de la Jonquera, que va permetre la troballa 

basament. La inscripció conservada permet re-

-
vessar els Pirineus per Panissar i pel Portús, els 

-
tència de la mansio Deciana, suposadament 

encara arqueològicament.
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Calçada, que fossilitza el camí que anava des 

interessant comprovar com el seu pas va servir 
per marcar la separació entre els termes muni-

on tradicionalment s’ha situat la mansio de Iun-
caria
de temps (Casas 1979, 194).

arribar a Sant Pau de la Calçada on, a més del 

XIX s’havien trobat restes del paviment de la via 
romana. Més recentment diverses informaci-

-

els historiadors han especulat amb el traçat que 

part central, però amb divergències als trams 
nord i sud (Puig 2001, 74-79; Tremoleda 2013; 
2017, 18-28). De fet, una de les poques restes 

amb una inscripció romana, probablement del 

-
-

passant pel Coll del Portell (Crespià), arribava 
a Besalú i d’aquí cap a l’interior on empalma-

Gerunda i es 

Fig. 5.
-

Fig. 6. Aspecte d’un tram de la via del Capsacosta.
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bifurcava per vorejar l’estany de Banyoles. El 
tram més oriental s’unia a la via Annia a Besalú, 
mentre que el surt ho feia més a ponent, on la 
via del Capsacosta penetrava per accedir els re-

via per Mieres, que prové de Miliarias. L’accés 
a aquestes zones muntanyoses el documentem 
també a Albanyà, a les mines de Can Menera, 

De la pervivència dels límits tribals i dels lí-
mits de les seves propietats en sabem molt po-

aporten una mica de llum. Es tracta de tres pe-

-
-

cròpolis Ballesta, que havien estat dipositades 
-

a 174, 159-163, pl. XLVI-XLVIII). La lectura de les 

transmet el missatge d’un ritual de màgia negra 
que es va realitzar a la necròpolis emporitana 

la causa que va induir a l’autor de la  a 

de l’imperi, del qual n’havia resultat perdedor. 
-
-

una persona que no pertanyia a l’elit cultural de 
-

Es citen tres personatges, -
vus,  i 

. Junt a aquests s’hi 
esmenten el , els  o advo-

 i els olossitani -

tre personatge, -
nus (Pi 2003, 39). No hi ha dubte que es tracta 
d’una maledicció dirigida als principals repre-
sentants de la burocràcia imperial a la zona em-
poritana i que ens permet situar aquesta acció 

recau, però, en la cita dels olossitani població 
que vivia al rerepaís de l’ager emporità i que 
és la única font històrica que en fa referència. 

ibèrica olosordin, essent olossitani -
nitzat (Lamboglia 1959, 148-162). Podríem en-
tendre la cita de les dues tribus indígenes a les 
inscripcions d’Empúries des del punt de vista de 
que les dues tenien representació a l’organisme 

Fig. 7. Les  de la necròpolis Balles-
ta d’Empúries, on es cita la tribu dels olossitani.
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de govern del mvnicipivm emporiae, totes dues 

vetllarien pels interessos de la seva comunitat.

Pel que fa al territori que ens ocupa, aquesta 
etapa va ser fonamental pel que va representar 

jurídic, monumentalitzaran els centres urbans i 
-

la manera ibèrica.

Empúries, com a ciutat federada, en una pri-
mera etapa va tenir cura del control adminis-

 de veterans cesarians, amb un estatut 
-

nicipi de dret romà. Per la seva banda, Gerun-
da, creada durant la primera meitat del segle I, 
possiblement amb la població de Sant Julià de 

Kerunta* indígena, per al control de 

(Burch et al. 2017, 147-149; Palahí, Nolla, Vivó, 

augustal com Barcino i Ausa. 

Si bé al nord-est català Empúries i Girona fo-
ren els centres urbans importants, hi havia una 
sèrie de centres secundaris que vertebraven 
el territori, no sabem si dins la categoria de vi-
cus, entre els quals hem de comptar, amb tota 
la prudència necessària, Besalú i, potser Por-
queres. Un dels factors determinants per a la 

vicus

-
menta una llarga ocupació.

oppidum ibèric, que estava situat estratègica-
ment a la part alta de l’estany de Banyoles i do-

Porqueres remunta la seva ocupació al segle 

al seu interior (Castanyer, Tremoleda 2000, 153-
171). Amb la romanització, el seu poblament 

d’època tardorepublicana (Burch et al. 1999), 

-
ca visigoda i medieval.

Per altra banda, Besalú també és un empla-

zona de la Devesa, al vessant sud i est del turó 
on s’ubica l’església de Santa Maria, sobre el riu 

i l’oest, a través de la via del Capsacosta, on es 
troba una de les zones més riques en recursos 

-
cola, a la zona de la Devesa. 

En tots dos casos es tracta d’unes ubica-
cions ben escollides, que controlen els grans 

-

Tremoleda 2010, 340-342; Burch et al. 1999, 
-
-

tabliments, sempre es detecta certa organitza-

-
bliments de dimensions variables, però sempre 
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-
cionades amb el territori proper i una varietat 

-
tar de valor jurídic. Sabem que en alguns casos 

el comerç i tenien càrrecs escollits anualment, 
els magistri vici.

-

s’adapten al terreny, amb el conreu intensiu 
de la vinya, l’olivera, els cereals, els fruiters i 

en tenim alguns casos ben coneguts, gràcies 
a l’arqueologia, com és el cas de Vilauba (Ca-
mós) (Castanyer, Tremoleda 1999; 2007) o la 

et al. 1993, 343-372; 1995) i en d’altres, tot i 

-
giques, només es disposa d’indicis. En serien 

-
mansio o  

a 2 km de la Jonquera, a la dreta del Llobregat, 
-

castell i la Mirona, a Navata; la Gravera i Mas 

Bàscara. En tot cas, la irregularitat i la desigual-
tat de la informació fa que encara sigui com-

Fig. 8. 
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plicat fer un balanç encertat sobre les pautes i 

poc, teníem un recull d’aquests assentaments 
en forma de carta arqueològica (Nolla, Casas 
1984), que mica en mica s’ha anat completant 
des de la Generalitat i, especialment, amb una 
notable actualització (Burch et al. 2013), on es 
pot trobar un catàleg de tots els jaciments.

A Vilauba, considerant les estructures asso-

-

i 1 hectàrea, incloent dins aquesta total també 
-

m2, i superior als 900 m2 

Els sectors nord i oest eren els més grans, amb 
un total de 251 i 236 m2 -

2, 
sense comptar-hi els 140 m2 

-

les més afectades per les reformes d’èpoques 

-

les estances de les termes i les 3 galeries-cor-
redors que vertebraven tots els espais, hom ha 

triclinium -
mitoris (Castanyer/Tremoleda 2008, 35-77). 

En general hom constata també un cert equi-

-

de mosaic, pintures murals o determinats ele-
et al. 2003), com ara frag-

ments escultòrics, el més habitual és la senzi-
opus 

signinum, de morter de calç o terra batuda. 
Sovint, els elements de més valor o riquesa es 
limitaven únicament a les estances més repre-

disposades en forma d’U al voltant d’un espai 
obert. Aquí, els paviments són de terra batuda 
o d’opus signinum i malgrat que la major part 
de les parets anaven recobertes amb una capa 

-
tades de color vermell situades a la part infe-
rior, només el triclinium
de la galeria nord tenia les parets decorades 
amb pintura mural.

-

fet que demostra que la rendibilitat econòmica 
-

nyer, Tremoleda 2006, 67-77). En el nostre àm-
-

Fig. 9. -

segle III.
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una vocació més o menys especialitzada tenia 

-

les estructures descobertes semblen assenyalar 
una certa especialització en determinats pro-
ductes, com ara el vi (Castanyer, Nolla, Tremo-
leda 2009, 43-59).

Pel que fa a la presencia d’altres elements de 

-

nostre àmbit d’estudi, la incorporació d’aquest 
element de romanitat es fa evident sobretot a 

-
-

torn a un 60-70 m2 i sovint dotades només amb 
espais temperats o calents i sense piscina freda. 
En canvi, l’àrea de les termes de Vilauba es d’uns 
140 m2

apodyterium i un frigidarium
els àmbits calents, dotats d’hipocaust, incloent 

representarien un percentatge proper al 15%. 

-

et al. 1995 b; Castanyer/
Tremoleda 2007, 275-290). Amb la planta actu-

al suposat nucli de residència (300 m2) i les ter-
mes (40 m2 pars fructuaria devia ser 
força més gran. En total, si comptem el celler 
(180 m2)

més de 500 m2. Pel que sabem, la major part de 

àrea central oberta que devia tenir també una 

Fig. 10. Dolium
de Can Geli, Cornellà del Terri (MACB).

Fig. 11. dolium

marca la capacitat del recipient.
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funció de treball. La interpretació de l’espai des-
cella vinaria, 

-
-

lacionaven amb la producció vinícola i que, en 

dolia recuperats hom 
calcula una capacitat d’entorn als 10-12 hecto-

cella vinaria 
(entre 20 i 35 dolia

-

corresponents, situaria la producció entorn als 
300 hectolitres.

-
da, s’ha d’associar, sens dubte, al nucli de Besa-

temps si, segons mostren els indicis, s’hagués 
abandonat en el segle III (Nolla, Palahí, Vivó 

la potència de l’estructura, amb una pars urba-

opus signi-
num dolia 
11).

-
guns casos amb una fase inicial notablement 

l’època d’August a l’hora de la creació de nous 
-

ga ocupació, que sovint reben reformes impor-
tants per adequar-se a les noves necessitats 

opus signinum, d’opus 
tessellatum, d’ , pintura mural de 

-
tatuària de marbre, com el fragment de mosaic 
i d’un peu d’una escultura de marbre que pro-

13), banys termals de notables dimensions) de 
les partes urbanae d’aquests conjunts ja des del 

-
tura, l’adopció de la nova religió, com demostra 
el cap de terracota, trobat l’any 1958 a Porta del 

bust d’August amb el cap velat, com a 
Maximus -

ciuitas, són símbols 

Fig. 12. Cap de terracota procedent de Porta del 
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parcialment.

Un altre element que representa una mani-
-

els establiments urbans i rurals d’una àmplia 
gamma de productes necessaris per a la cons-

dolia, per emmagatzemar els 
productes del camp, àmfores per al transport 

-

d’Ermedàs, a Cornellà del Terri (Tremoleda et 
al.

de mercat, mentre que la de Can Corominas, a 
Maià de Montcal, segurament també és d’en-

et al. 1996, 39-46), amb unes 

capacitat tècnica i de volum de producció.

Un aspecte interessant seria saber si al ter-
ritori es va arribar a desenvolupar obres d’en-
ginyeria o d’obra pública. Avui per avui, només 

Palera, que portaria aigua, més que a Besalú, a 

-
-

prop de Besalú (Burch et al. 2013, 356-358).

Malgrat la consolidació d’aquest model, avi-

segona meitat del segle III, l’entrada de pobles 
bàrbars, canvis geoestratègics que portaran a 
l’abandonament de la ciutat regular d’Empúri-

-
cadors de l’entrada en una nova etapa que co-

destruccions i abandonaments d’alguns assen-

en d’altres.

-

moment, entra en època tardana i en molts 
casos trobem abandonaments a mitjan segle 
V. Aquest procés d’abandonament o de trans-

-
ment de noves formes de poblament que, poc 
a poc i seguint uns patrons completament dife-

l’hàbitat del territori. Es tracta d’assentaments 
-

ges conformats per diferents cases, que poden 

(Castanyer et al. 2006, 24-26).

Fig. 13. Peu d’escultura de marbre procedent de la 
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Conclusions. El procés de la construcció ter-
ritorial 

Una vegada arribats a aquest punt, voldrí-
em entrar a caracteritzar cadascun d’aquests 

en el territori. M’agradaria esbossar breument 
com es va produir el nou procés de construcció 

-

comporten diverses variants.

-
venció en un territori són diverses i poden ser 

podríem dir que el poder romà sobre aquest es-
pai va comportar alguna actuació d’arrasament 
puntual, però que en una primera etapa es va 

a un estadi de transformació, més endavant.

En els paràmetres de l’actuació d’una civilit-

fases que s poden prolongar més o menys en el 
temps:

Una primera fase, que podem denominar 

com el cas que ens ocupa i que sol anar prece-
dida de destruccions.

-
ció o organització general del territori ocupat 
d’acord amb els nous criteris, interessos i tèc-
niques, en tres operacions principals: la deli-

jurisdicció de poder que els marca i les delega-

és a dir, l’establiment de centres o seus des dels 

La integració dels centres amb els espais de-

el territori en unitats menors i en faciliten la co-
municació.

Una tercera etapa correspon a la consolida-
ció del nou ordenament, que es fa en dos plans, 

els límits, en els centres i a les vies, justament 
els tres elements essencials de l’ordenació. La 

 o delimitació de les propietats es 
va dur a terme amb les centuriacions romanes, 

-
munitats dels vells habitants.

La darrera part de les construccions cor-

humans. -

-
-
-

ple, el mineral del Pirineu, a través de la Via del 
Capsacosta.

determinar la senyalització. Com signes han de 

entre els quals trobaríem els límits de propietat 

La consolidació d’un ordre territorial anava més 
enllà de la materialitat dels límits o de les de-

sacralitzar-los. I no era només un mitjà al que 
recorria el poder per fer respectar un ordre, 

-
cacions, la conformitat dels déus del que anava 

transgressió d’allò que estava establert, no era 
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només un simple atemptat al poder o a la propi-
etat, sinó també contra la divinitat que ho havia 

-
ren a integrar, després de diverses generacions, 
els habitants del territori a la nova cultura, par-

dels costums socials i de la cultura.

En darrer terme, pensem que val la pena 

aportació de la civilització romana a la qual el 
nostre territori es va integrar. El primer de tots, 
per tant, és que fou la primera cultura que pre-
tén globalitzar el món conegut. Com a conse-

-
toris implicava la seva integració en el sistema 

encara que, com hem vist, amb uns ritmes dife-
rents segons les circumstàncies. En aquest sen-

municipal d’època romana. Va ser una cultura 

per escrit. Però, a més de la imposició dels nous 
paràmetres, també fou capaç d’absorbir cultes 
locals indígenes mitjançant la .

Des de l’aspecte de les realitzacions mate-
rials, la cultura romana és la primera que no 
s’adapta al medi natural sinó que és capaç de 
transformar-lo a la mida de les seves neces-

a gran escala.
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