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VIII. EL Mó





L'AGRICULTURA ROMANA

El món romà fonamentava la seva economia en l'agricultura.r2s La major part de la
població treballava en les tasques del camp i moltes activitats que en podríem considerar
diferents se'n derivaven i eren conseqüència directa de les pràctiques agrícoles. Per exem-
ple, part de la producció artesana de ferro era destinada a fabricar les eines, i igualment les

terrisseries fabricaven àmfores per envasar els excedents agraris que, a la seva vegada, eren
exportats als punts més distants de I'Imperi per parr dels comercianrs.

La importància de la terra era tanta q.r. .k senadors i els cavallers basaven el prestigi
personal en la seva possessió i explotació, atès que eren considerades com una garantia de
solidesa i, ben portades, podien proporcionar uns guanys considerables. Altres activirats,
com el comerç, no eren ben vistes socialment, i per això les classes altes no s'hi van invo-
lucrar obertament. És per tot això que l'estudi de l'agricultura és de gran importància per
a la comprensió de la civilització romana.

El territori s'estructurava en ciutats i de cada ciutat en depenia un territori més o menys
ampli. Cada ciutat actuava com a centre administratiu del seu territori, que quedava per-
fectament parcel.lat mitjançant un cadasffe o una centuriació en què cada ciutadà dispo-
sava d'un lot de terra. Les terres properes a les ciutats eren treballades pels seus habitants,
però les més llunyanes estaven poblades per centres d'explotació agrícola.que podien va-
riar en extensió i importància, i que rebien també noms diversos: uillae, uici, tuguria, etc.
Aquest model va acabar imposant-se a tot arreu, anul.là altres sistemes d'èpoques anteriors
i es va mantenir molt de temps, amb la qual cosa mostrava la seva eficàcia.

La recerca històrica es basa en dos pilars: les fonts escrites i I'arqueologia. Els agrònoms
llatins proporcionen una riquíssima informació, però per a nosaltres tenen I'inconvenient
que tracten gairebé exclusivament sobre Itàlia. Larqueologia, en canvi, ens dóna una visió
més concisa d'un territori concret com pot ser el Camp de Târragon a (ager Tarraconensi),
però evidentment les dades obtingudes no són mai tan completes com les que ens po-
drien haver proporcionat els textos, atès que hi ha una sèrie de temes que se'ns escapen.
Cal veure, doncs, ambdues fonts com a complementàries. Per altra banda, la informa-
ció arqueològica de què disposem és molt deficient: molts jaciments rurals s'han excavar
parcialment i sovint només les parts residencials i més nobles, tot oblidant les esrences

productives, menys espectaculars. A¡àlisis de llavors, pòl.lens, ossos o carbons que con-
tribueixin a definir el medi ambient de l'època i a concretar les espècies vegetals i animals
que eren objecte de conreu en els jaciments rurals són encara massa escasses, tot i que
sortosament es van fent amb més freqüència.

Les fonts clàssiques

Els principals escriptors agrònoms llatins són Cató, Varró, Columel.la i Pal.ladi (fig.
195). Les obres d'altres, comThemeli Scrofai Sarsena, no s'han conservat. Evidentment,
es poden extreure informacions de molts alûes, com Vitruvi, Virgili o Plini el Vell, però
només dels quatre primers s'han conservat tractats d'agricultura específics. Al seu torn,

''z8 La bibliografia sobre agricultura romana és extensíssima, i aquí només ressenyarem algunes obres
generals:Alfold¡ 1987;De Martino, 1985; Finley, 1975;Heiúand,I92I; Martin, 1971; Rostovtzefl
1962; Sáez Fernández, 1987. Sobre tecnologia agrícola, Forbes, 1954; \X4rite, 1967; \Øhite, 1970. Es-
pecíûcament per a catalunya: casas et al., 1995; Guitart, 2005; olesti, 1995; Pons, 1994.
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Fig. 195: lnici de I'obra de Pal.ladien un recull d'agricòlia fet per Philippus Beroaldititulat
Opera agricolationum: Columellae: Varronis: Catonisque: nec non Palladii: cum excriptionibus.
Es tracta d'un incunable bolonyès imprès per Benedictus Hectoris I'any 1494 que havia format
part de la biblioteca de I'il'lustre canonge tarraconense Ramon Foguet i que actualment es
conserva a la Biblioteca Pública de Tarragona. (López)

aquests recullen l'obra d'altres autors grecs i cartaginesos (com ara Magó). Són tractadistes

que escriuen per als rics terratinents que posseeixen grans finques (fundi) i expliquen com

treure'n el màxim rendiment, a base de crear un excedent que després ha de ser comercia-

litzat.Tots recomanen la vinya.i I'olivera com â conreus més beneficiosos econòmicament,

i recomanen deixar els cereals per als petits agricultors.

Marc Porci Cató va escriure De agri cultura vers el 150 aC, en un moment en què hi
havia una gran disponibilitat de terres a causa de les conquestes i en què les guerres ha-

vien proporcionat molta mà d'obra esclava; orientà el seu tractat a I'explotació de grans

finques, amb I'objectiu d'obtenir un maxim guany econòmic en base a un monocultiu
d'oli o vi i a una política centrada en vendre molt i comprar poc. Marc Têrenci Varró va

escriure De re rustical'any 39 aC i, com Cató, considerava I'oli i el vi com els conreus

més beneficiosos per al propietari; es nota també una tendència a l'autoabastiment dels

cenrres rurals. Luci Juni Columel.la s'ha de situar ja en I'Alt Imperi, ja que va escriure D¿

re rustica vers l'any 60 dC; malgrat haver nascut a Cadis, sembla que en la seva obra es

refereix fonamentalment al camp itàlic i no al bètic. Finalment, Pal.ladi és un escriptor

que cal ubicar ja en el Baix Imperi, ja que sobre l'any 470 dC elabora el seu treball Opus

øgricuhurae, en què recollí la informació d'autors anteriors, sobretot de Columel.la; està

estructurat seguint els mesos de I'an¡ talment com un manual del pagès.

Mitjançant, doncs, les informacions proporcionades pels autors clàssics i per I'arqueo-

logia intentarem fer unes reflexions sobre el sistema romà d'explotació agrària. Els textos
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ens diuen que la casa rural s'enomena ui/la; eI camp, ager; i la finca que consta de casa i
terres rep el nom defundus. No obstant això, la definició del terme uilla no és tan senzilla,

i comporta tota una problemàtica que encara avui és objecte de debat. Larqueologia de-

mostra que hi ha un ventall tan ampli de cases de camp que no sembla lògic donar el ma-
teix nom, per exemple) a Lln petit habitatge unifamiliar que a un gran centre d'explotació

que disposa d'estances nobles luxosament decorades, espais per als treballadors, zones de

premses i magatzems) etc. De fet, les mateixes fonts clàssiques esmenten altres realitats
(casae, tuguria...) que deixen entreveure que hi havia tota una gradació d'establiments. En
el que sí que coincideixen els textos és en el seu caràcter fonamentalment agrari. Entre els

arqueòlegs s'ha generalitzat el terme uilla per referir-se a qualsevol establiment rural de

mitjanes o grans dimensions (fig. 196).

Lauilla és el centre d'explotació d'un territori amb camps de conreu, horta, prats per

al bestiar i bosc que proveeix de fusta i cacera en perfecte equilibri per poder aprofitar al

maxim els recursos que ofereix la terra. De les possibilitats econòmiques del propietari de-

penia la mida de I'explotació. Cal tenir en compte que els agrònoms clàssics dirigeixen els

seus escrits als rics terratinents que podien disposar de suficients recllrsos per fer les inver-
sions pertinents i per disposar de la mà d'obra necessària. Un fundus s'estructura, segons

els autors clàssics, en tres parts: lapars urbana o estances residencials per al propietari; la

pars rustica o estances on residien els treballadors, a més de les estructures de transformació
i emmagatzematge dels productes; i la pars fiuctuaria, que es refereix als camps. La pars

urbana podia estar proveïda de pòrtics, jardins, banys i tot tipus de comoditats, a imitació
de les cases de les ciutats. Premses, molins, magatzems, estables i dipòsits són elements

característics dela pars rustica. Amb el pas del temps, hi ha una evolució en I'arquitectura
de les uillae, que són cada cop més riques i luxoses, però també més escasses, com a reflex

d'un procés de concentració de la terra que es féu més evident durant el Baix Imperi.

Fig. 196:Vil'la romana representada en el mosaic de la vil'la de Centcelles.
(MNAT/Saludes)
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Els escriptors llatins expliquen que la finca ha d'estar situada en un lloc on la terra

sigui êrtil, .r, ,rrr" ro.r" qrr. tingui suaus rurons i planúries, amb un riu o font que pro-

pãrcioni aigua abund.ant per "ir.g dels horts i prats, i ben connectat amb les vies de

comunicació. Les t.r..s h"n de ser part per al conreu de vinya i olivera i també de cereal

per a l'autoconsum, paft de prats per al besti ambé boscos que

þropor.iorin llenya. És millor construir la vil en el vessant que

mira a migdia, protegida de vents freds i allul I'aigua s'estanca i

no corre l'aire, i .rn" äi." allunyada del camí per evitar les molèsties dels vianants. És im-

porranr la presència d'una font, i en el seu defecte un pou o cisternes que recullin l'aigua

àe pluja. La pars rusticaha de comptar amb habitacles per a I'encarregat i per als esclaus,

.r,"blé, p., å,o, el bestiar, .l -"g"ir.- d'eines, el trull i ei molí, els cellers de vi i oli, pa-

llers i graners, forn de pa i.t."r" 
"ltr.s 

estances menors. Quant al'aigua, és imprescindi-

ble una cisterna per al.otr,r- humà i un dipòsit per al reg' A més, les grans vil'les podien

comptar "-b "ri.r"ns 
especialitzars, com ferrers per fer i reparar les eines o terrissers per

fabrùar les àmfores amb què s'expottaven els excedents de la producció'

També s'expliquen les iècniques de medició de la terra, els tipus de terra més adequats

per a cada .orrr.rr, les varietats de cada espècie' les propietats de cadascuna i com conrear-

i.r, 1., malures i els seus remeis, les eines que s'han d'empra¡ els processos d'elaboració

dels productes i la maquinària que cal emprar, així com la seva descripció (premses i

molins), les tècniqu.s d .--"gatzematge,l'horticultura,la cria de bestiar major i menor,

l'apicultura, .,.. Fin, i tot es pãrh de les virtuts que havia de tenir I'encarregat i el tracte

q,r. ."1i" donar als treballadors. Es tÍactad'una informació valuosíssima per conèixer les

tècniques agrícoles romanes.

Els treballadors

El camp era conrear per homes lliures i per esclaus. Els petits propietaris lliures n'eren

la majoria, i vivien ..r ,rn., condicions més aviat precàries. Lexpansió de la gran propietat

va ser una consrant al llarg de tot I'Imperi i va provocar la desaparició de moltes d'aquestes

parcel.les, que quedari.nl.tt.gr"des en propietats majors, al mateix temPs que els antics

propietaris ãs convertien en join"lers, colons o passaven a engruixir les masses del proleta-

iiat urbà. Es creu çLue, en època d'August, esclaus i colons eren encara una minoria en el

treball del camp. lri"lgr"t ,oì, ..r l'obra dels escriptors llatins es compta amb els esclaus per

al treball de les hisend.s. Un esclau era, segons la definició d'un dels agrònoms, tn instru-

mentum uocãle,un instrument que parla, un individu mancat de qualsevol dret que estava

en mans d.el seu propietari. Les guerres expansionistes romanes de finals de la República

van proporcionar -ålr" mà d.'obia esclava, però aquest sistema va entrar en crisi entre els

,.glÀ t I tt dC, en què es va començar a desenvolupar el colonat. Els colons eren homes

lliures que conreav..t ,rn" propietat que no era seva 
-podia 

ser d'un terratinent, de I'estat

o d'una ciutat- a canvi de pagar unes rendes que quedaven estipulades en un contracte'

La tècnica

El treball de la terra el feien els homes, ajudats pel bestiar major. Les eines i la ma-

quinària eren similars a les utilitzades en temps moderns fins a la industrialització del

å-p (fig. I97). A través dels textos ciàssics en coneixem els noms i les descripcions, i

p., i'"rq[.ologia les formes, tot i que no sempre és possible lligar una cosa amb l'altra'



Fig. 197: Eines de ferro
localitzades al poblat de

Puig Rom (Roses), datades
entre els seg/es Vl iVll.

S'h i distingeixen aixades,
aodalls. rastells i desfra/s.

(Extret de Palol, 2004)

0 i ar¡

0 {c¡r

S'usaven diversos tipus de falçs, podalls i falçons, aixades, càvecs, meces, pics, destrals,

magalls, fangues, forques, serres, plantadors, ganivets, rascles, pales, etc. Evidentment,
s'usaven les arades amb rella de ferro de diverses classes i els trills. Per desgràcia, de tot
aquest instrumental a les excavacions només es troben les parts de ferro, i encara en un
estat tan deplorable que sovint costa reconèixer-los.

En canvi, de la maquinària per moldre 
-els 

molins- i per transformar el raïm en vi i
les olives en oli 

-les 
premses- restem ben informats tant per les descripcions dels clàs-

sics com per les restes que sovint es troben a les excavacions. Els molins rotatoris manuals,

coneguts ja en època ibèrica, són d'ús individual. Consten de dues peces cilíndriques de

pedra unides per un eix; la inferior és fixa i la superior es fa rodar amb l'ajut d'una nansa

de fusta; al centre hi ha un forat per on es tira el gra, que s'escola entre les dues moles i cau

pels costats convertit en farina. Els romans, però, van aportar una segona variant per a ús

industrial, que consta d'una peça inferior fixa cònica i una de superior, mòbil, de secció

bitroncocònica, que funcionava amb tracció animal i permetia moldre molta més quan-

titat (fig. 193). Al Museu Arqueològic de Tärragona n'hi ha un exemplar. Lelaboració de
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Fig. 198:
Molins per
moldre blat
en el Panificio
di via dei
Molini(Ostia).
(Lopez)

Fig. 199:
Conjunt de
dolia en e/

Caseggiato
dei Doli
(Ostia).
(López)
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Fig. 200:
Edificidestinat
a guardar el
gra: Horrea
di Horiensius
(Ostia).
(López)



l'oli feia necessari un molí d'olives que en permetia la mòlta sense trencar-ne el pinyol
(trapetum), una premsa i dipòsits. La del vi requeria un piado¡ una premsa i també un

dipòsit. A banda d'aquests dipòsits, que complien amb la funció primària de recollir els

líquids i de fer una primera fermentació, en el cas del vi es troben també els magatzems

que conrenien un major o menor nombre de dolia, grans gerres globulars amb una cabu-

da de fins a 800 litres (fig. 199). Comptem amb descripcions minucioses de l'estructura

i funcionament dels diferents tipus de premsa, de les quals se n han trobat nombrosos

exemples, alguns també a Tarragona i el seu Camp. Les seves restes es redueixen normal-

ment als encaixos dels muntants de la premsa (arbore), a la base del'area i als contrapesos

que anaven fixats a l'extrem de la biga, que poden ser de forma prismàtica o cilíndrica, i
evidentment als locals que les contenien i als magatzems annexos.

El sistema per emmagatzemaÍ gra tradicionalment usat en la cultura ibèrica eren les

sitges, grans pous en forma de gerra que s'obrien al subsòI, s'omplien amb el cereal i se

segellaven tot seguit, de manera que no hi entrés I'aire. Estudis d'arqueologia experimen-

tal han demostrat que només es malmet la fina capa de gra que entra en contacte amb

el terreny. La resta es pot conservar intacta fins a 50 anys, segons Varró. Aquest sistema

es va continuar usant en època romana a les nostres contrades, però en menor mesura,

per rornar a reaparèixer amb força en el Baix Imperi. A més de les sitges, hi havia edificis

dissenyats expressament com a.magatzem de cereals, els horrea (fig. 200)'

Laigua és fonamental en I'agricultura, i encara que els conreus siguin de secà é.s total-

ment necessària per als habitants de la uilla, e\s animals i el reg dels horts, i també per al

bon funcionamenr dels banys quan I'establiment en disposava. Si no hi havia una font en

les proximitats, es podia aconseguir a través de pous, o bé canali:zant-I;- i duent-la d'un
altre lloc. Els romans van ser veritables mestres en hidràulica i van canalitzar I'aigua per

portar-la a les ciutats, de vegades des de punts molt allunyats. El Pont del Diable n'és un

exemple ben clar i proper. Tämbé hi havia aqüeductes rurals, sèquies que conduïen I'aigua

a les vil.les, només per gravetat. El més conegut i proper és el de Sant Jaume dels Do-

menys, sostingut sobre arcades, i al Camp de Tarragona podem esmentar I'aqüeducte de

Paret de Moro, a Ardenya (fig. 201). Vitruvi també descriu diverses màquines per elevar

I'aigua, però no se n ha identificat cap a les nostres terres. Lús de I'aigua com a força mo-

tiu per moure molins, tot i que era conegut, sembla que fou un recurs molt poc utilitzat.

Fig. 201:
Fragment de
I'aqüeducte

ruralde Paret
de Moro, a

Ardenya.
(López)
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Els conreus

La base de I'alimentació romana eren els cereals, que juntament amb el vi i l'oli for-
men el que s'ha anomenat latríada mediterrània. Els cereals eren la base de I'alimentació
i el principal objecte de conreu en els temps antics per parr dels petits propietaris, però
el rendiment era molt baix i amb prou feines donava per subsistir. A mesura que anava
avançant la gran propietat, es va anar escampant el conreu de la vinya i I'olivera que, com
ja s'ha dit, era més rendible, malgrat que requeria una infraestructura més important.
Això va anar en detriment de la producció cerealísdca, de manera que la mateixa Roma
i moltes ciutats van acabar essent deficitàries i importaren blat d'altres punts de I'Imperi,
com Sicília, l'Àfrica Proconsular i Egipte.

Laprovisionament de blat a les ciutats era competència de les autoritats locals, que te-
nien una cura especial perquè no faltés I'aliment bàsic i el seu preu fos raonable. Una ins-
cripció trobada a Tarragona (RIT 364) documenta una missió de compra de blat per parr
del poble (legatio at/ìumentum czmparandum).Tanmateix, l'aprovisionamenr de I'exèrcit
era competència de l'emperador. El comerç a gran escala va fer que els productes més di-
versos s'exportessin a multitud de llocs (Ê,g. 202). La província Bètica, per exemple, com a

gran potència productora d'oli, va arribar a exportar-ne a Roma tal quantitat que les seves

àmfores van acabar formant un turó artificial, el Monte Testaccio.
Tämbé les àmfores dels vins tarraconenses es troben abundosamenr en el limes de|

Rin, on hi havia les tropes romanes que vigilaven la frontera seprenrrional de l'Imperi. A
més d'aquests tres conreus principals, es cultivaven multitud d'arbres fruites, hortalisses,
lleguminoses 

-que 
eren una altra font energètica important- i altres plantes (lli, esparr,

vímet, etc.), que provelen de material per als teixits, cordes i cistelleria en general.

Fig. 202: Carregament d'àmfores en un vaixell, segons un mosaic del Foro delle Corporazioni
(Ostia). (Lopez)
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