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Presentació

La coincidència de diverses institucions en la voluntat de formalitzar una posada 
en comú de la problemàtica arqueològica i històrica del territori més immediat 
a Tarraco va ser el catalitzador del Seminari, les actes del qual es presenten en 
aquest volum. L’any 2005, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
s’havia plantejat l’organització d’un seminari de caire principalment arqueològic 
vinculat als treballs de recerca que s’estaven duent a terme a les vil·les romanes 
dels Munts i de Centcelles, dependents orgànicament del Museu. Paral·lelament, 
la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (SCEC) i l’Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) havien iniciat, per la seva part, els contactes per a la preparació 
d’un seminari sobre uillae, essencialment centrat en la revisió i l’anàlisi dels textos 
clàssics i de la iconografi a.

Finalment, totes les propostes van confl uir en l’organització conjunta d’un semi nari 
que amb el títol de El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarra gona 
es va celebrar els dies 14, 15 i 16 de febrer de 2006 al Museu Nacional Arqueològic, 
amb visites de treball a les vil·les de Centcelles (Constantí), la Llosa (Cambrils), 
el Moro (Torredembarra) i els Munts (Altafulla). La col·laboració de la Facultat de 
Lletres de la Universitat Rovira i Virgili (URV) va permetre fer arribar la iniciativa a 
un gran nombre d’estudiants, un col·lectiu al qual el seminari s’adreçava de manera 
molt especial.

La reunió es va concebre com un fòrum de refl exió interdisciplinar –fi lologia, ico-
nografi a i arqueologia– amb l’objectiu d’analitzar conjuntament, estructurades en 
blocs, les principals fonts de coneixement sobre el model de vertebració territorial 
romana: el signifi cat, concepte i imatge de la uilla en les fonts literàries llatines i 
en els repertoris iconogràfi cs, els models d’ordenació territorial i de poblament de 
l’ager Tarraconensis (xarxa viària i divisió cadastral) i les uillae més representatives 
de l’ager Tarraconensis (vies Barcino-Tarraco, Tarraco-Valentia i Tarraco-Ilerda).

Amb la publicació de les actes, tanquem –posant a disposició de la comunitat cien-
tífi ca les aportacions dels que hi van participar– aquell espai de debat i treball que va 
ser el Seminari El territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona. Una 
inciativa que va servir per amalgamar els coneixements i les refl exions d’especialistes 
en diferents disciplines que tenen en la romanitat el seu comú denominador.

Montserrat Jufresa i Muñoz
Presidenta de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics
Isabel Rodà de Llanza 
Directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Francesc Tarrats Bou
Director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
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Estudi del poblament rural de l’ager Tarraconensis.
Una aplicació a la Cossetània oriental

MARTA PREVOSTI MONCLÚS*

Per estudiar l’home dins de la dimensió temporal de l’antiguitat, hem de fer 
història i arqueologia.  Ara bé, dins de l’àmbit de l’arqueologia no n’hi ha prou amb 
l’estudi dels assentaments humans, sinó que cal entendre’ls juntament amb el seu 
entorn. El paisatge es confi gura per una interrelació de factors naturals i humans. 
Entre ambdós van transformant el territori, que s’ha de contemplar com un siste-
ma en mutació permanent. Cada canvi deixa relictes que s’incorporen al paisatge 
de l’estadi següent. Gràcies a les traces que solen deixar els esdeveniments del 
passat, se’n pot intentar la reconstrucció.  Aquest fet obliga a un enfocament d’estu-
dis interdisciplinari (d’arqueologia, palinologia, zoologia i geologia). D’altra banda, 
aquest enfocament també imposa una aproximació diacrònica de llarga durada. 
Sens dubte, l’anàlisi del paisatge actual és la base fonamental a partir de la qual 
es pot aprofundir en el coneixement dels paisatges pretèrits, alhora que el passat 
permet entendre millor les condicions actuals del paisatge.

Dins d’aquest enfocament creiem que cal abordar avui l’estudi del medi rural 
de l’antiguitat.  Així vam plantejar-nos l’estudi del territori de l’antiga Tarraco, del 
qual, el 1998, vam iniciar la primera fase en la zona del Baix Penedès, els primers re-
sultats del qual es van publicar el 2003 (GUITART, PALET, PREVOSTI 2003).  L’estudi del 
poblament d’aquella àrea ens torna a ocupar en el present treball. I des de 2005, 
n’hem encetat una segona fase, en la qual estem treballant actualment, centrada al 
Baix Camp i el Tarragonès sud.

L’àmbit cronològic que ens ocupa se centra entre el 500 aC i el 700. És a dir, 
que tot i que la nostra recerca parteix d’hipòtesis de treball centrades en el perí-
ode romà, des d’un bon començament vam ser conscients que calia apropar-nos 
al coneixement del període precedent, com a condició indispensable per poder 
valorar els canvis que produiria la situació marcada per l’arribada dels romans i 
l’ocupació del país, conseqüència de la segona guerra púnica.

El plantejament metodològic global del treball es basa en la combinació dels resul-
tats de quatre àmbits fonamentals d’estudi: el poblament, la morfologia del territori, la 
paleobiologia i la geologia. Les dades es van tractar amb un GIS, sistema que ha facilitat 
l’elaboració de mapes i la sobreposició de capes d’informació, per a l’anàlisi posterior.

L’estudi del poblament, tema que desenvolupem en aquesta exposició, es va 
desenvolupar en cinc apartats bàsics: 

1. Les prospeccions extensives, centrades en els jaciments ja coneguts a la 
zona, sobre els quals es va recollir tota la informació existent a l’IPAC (Inventari del 
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Patrimoni Arqueològic de Catalunya) i a la bibliografi a, es va anar al terreny a fer 
una prospecció sistemàtica superfi cial, amb inventari de materials identifi cats, i a 
partir de totes les dades obtingudes se’n va elaborar una fi txa.

2. Les prospeccions intensives, sistemàtiques de tres àrees que es van triar a 
manera de transectes, a Sant Jaume dels Domenys, l’Arboç i Bellvei/Santa Oliva. 

3. Prospeccions sistemàtiques intra site, que es van efectuar en dos jaciments: 
Tomoví (Albinyana) i Mas Quefa (la Bisbal). 

4. L’estudi dels materials recollits en col·leccions particulars o de museus. 
5. Petites excavacions de comprovació (fi g. 1).
Cal tenir present que els mapes i especialment les xifres que s’avancen sobre 

el poblament de les diferents etapes cronològiques s’han de prendre com a indica-
tives d’unes proporcions generals, per bé que en absolut de les xifres exactes, que 
no podem pas aspirar a recuperar amb fi delitat.

L’etapa ibèrica (fi g. 2)

Segons les dades recollides en la base de dades, traduïdes als corresponents 
mapes, l’etapa de l’ibèric ple del Baix Penedès es mostra amb una dispersió mo-
derada de l’hàbitat rural, tipus granja, a més de dos nuclis concentrats de població 
que són les Masies de Sant Miquel1 i les Toixoneres - Alorda Park.2 Del total de 91 
jaciments rurals dispersos, pertanyents a l’època ibèrica i republicana, 37 corres-
ponen amb seguretat a l’etapa ibèrica plena. Dos d’ells han estat excavats de forma 
exhaustiva: les Guàrdies (el Vendrell)3 i el Fondo del Roig (Cunit).4 Dos han estat 
excavats parcialment: les Albardes (el Vendrell)5 i el Cirerol (també anomenat Sota 
l’Era d’en Soler, la Bisbal del Penedès).6 Deu jaciments han estat objecte d’alguna 
excavació, per bé que sols s’hi ha pogut constatar la presència d’alguna sitja o bé 
simplement ceràmiques d’aquest període: l’Argilera (Calafell),7 Mas d’en Busquets 
(la Bisbal del Penedès),8 Camps 1 i 2 de l’Albornar (Santa Oliva);9 Camí de Mont-
paó (Calafell);10 Barranc del Prat - Sansuies (el Montmell);11 el Vilarenc (Calafell);12 

  1 CELA, ADSERIAS i REVILLA (2003).
  2 ASENSIO, MORER i POU (2003).
  3 RIGO i MORER (2003b).
  4 FERRER et alii (2003).
  5 RIGO i MORER (2003a).
  6 ASENSIO i MORER (2003).
  7 SANMARTÍ, SANTACANA i SERRA (1984).
  8 SOLÉ (1952, 311); MACIAS i REMOLÀ (1992); BENET et alii (1992).
  9 SOLÉ (1952, 296); BENET et alii (1992); MACIAS i REMOLÀ (1992); BRUGUERA (1994); REVILLA i 

MIRET (1995, 191). 
10 PALLEJÀ, REVILLA i CARRASCO (1985); CARRASCO, PALLEJÀ i REVILLA (1986); PALLEJÀ, CARRASCO i 

REVILLA (1987); CARRASCO, REVILLA i PALLEJÀ (1990). 
11 CODEX (1991); BURÉS, MACIAS i RAMÓN (1992).
12 Tot i que les restes constructives més antigues localitzades fi ns ara pertanyien al període 

republicà, excavacions recents han confi rmat l’existència d’un petit establiment de l’ibèric ple 
sota les restes d’època romana, informació que agraïm a V. Revilla i J. Morer.
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la Granja de l’Artur (Calafell);13 la Carronya (Sant Jaume dels Domenys);14 Corral 
de Castell Vell (Cunit);15 Mas de Bassa (el Vendrell).16 Onze jaciments més, que es 
coneixen sols a partir de prospeccions superfi cials, han donat evidència arqueo-
lògica de la troballa de materials datables amb claredat en els segles IV o III aC: sis 
són en el municipi de la Bisbal del Penedès: Cal Cosmet, Mas de la Costa, Penyora 
del Freié, Vinya del Flessa, Vinya del Vallès i Cal Llac; dos al Vendrell: Turó de la Pa-
llissa Cremada, Masia Bartomeu; un a Calafell: els Carquinyolis; i dos a Castellet i la 
Gornal: Cal Manou i Cal Romagosa. Finalment, dotze jaciments han estat atribuïts 
també al període ibèric ple, a través de vestigis més febles, amb un cert dubte 
cronològic, per bé que semblen apuntar cap aquesta cronologia: Mas Roig (Banye-
res del Penedès), Mas Canyís (Bellvei), Prop de Cal Llac (la Bisbal del Penedès), el 
Romaní, Bonavista i Mas del Fons (el Vendrell), Can Boques, Cal Pontarrí i la Moja 
(el Montmell), la Feixa Rodona, la Timba de Santa Bàrbara i Sota la Timba de Santa 
Bàrbara (Castellet i la Gornal).

Així, doncs, cal concloure que les úniques estructures d’establiment rural de 
l’ibèric ple d’aquesta zona que es coneixen íntegrament són les del Fondo del 
Roig, de les quals podem dir que es tracta d’una pagesia. Les Guàrdies es conserva-
va de forma parcial; ara bé, també sabem que es tracta d’un centre de producció de 
ferro, alhora que pagesia. La resta es coneixen massa parcialment per parlar-ne amb 
absoluta certesa, per bé que la majoria devien ser també establiments agrícoles. La 
presència de sitges, en alguns d’ells, ho fa pensar, tot i que se n’hi han trobat en 
poca quantitat.  Alguns també presenten algunes restes minses de parets. La majo-
ria, però, sols es coneixen per la presència de ceràmiques d’aquest període.  Allò 
que destaca, això no obstant, és la considerable dispersió d’establiments rurals en 
l’ibèric ple (fi g. 2).

No sabem fi ns a quin punt l’establiment del Fondo del Roig (fi g. 3) pot ser 
representatiu de la resta de pagesies de l’època o bé resulta massa gran per 
correspondre als petits establiments rurals que hom dedueix a partir de les 
troballes superfi cials de ceràmiques d’aquest període, amb una àrea de disper-
sió petita, o bé a les minses restes constructives trobades en les excavacions, 
corresponents a establiments molt destrossats i d’entitat probablement molt 
senzilla. Es tracta d’una edifi cació rectangular, de 360 m2, formada per una sè-
rie d’àmbits paral·lels i de dimensions diferents, que comparteixen els murs 
de tanca, on en la segona fase es distingeixen sis àmbits adossats al mur nord, 
precedits per espais que s’han interpretat com a dos patis i un accés tipus 
passadís.  Així, doncs, hom ha pensat que s’hi han de distingir tres zones, potser 
corresponents a tres unitats familiars, o bé a simples subdivisions funcionals o 
d’utilitat. La troballa de molins i sitges, així com el material ceràmic majoritària-
ment local, fan pensar a Rigo i Morer (2003a) que no hi ha dubte sobre el caire 
agrari de l’assentament.  Ara bé, la troballa d’una única llar de foc fa pensar que 

13 PALLEJÀ, REVILLA i CARRASCO (1985); CARRASCO, PALLEJÀ i REVILLA (1986); PALLEJÀ, CARRASCO i 
REVILLA, 1987; CARRASCO, REVILLA i PALLEJÀ (1990).

14 ASENSIO i MORER (2003).
15 PALLEJÀ i MASCORT (1984).
16  RIGO i MORER (2003a).
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no es tracta d’habitatges sinó de magatzems i espais de treball, mentre que els 
habitatges podrien haver estat en un segon pis. El Fondo del Roig és un establi-
ment molt únic, amb pocs paral·lels que permetin entendre’n el funcionament, 
i d’altra banda l’excavació no va donar gaires indicis que en permetin la inter-
pretació funcional.  Amb tot, la idea d’una casa de camp de planta rectangular i 
amb patis interiors a cel obert és una idea que encaixa amb les cases rurals de 
moltes cultures antigues de la riba mediterrània. Tanmateix, els espais defi nits 
com a patis són simplement els més grans, i no hi ha cap seguretat que fossin 
descoberts.

Les estructures de l’ibèric ple descobertes a les Guàrdies (fi g. 4) són molt 
fragmentàries i de molt difícil interpretació. També s’han interpretat amb la 
pre  sència d’un pati a cel obert, que dóna a un rengle d’àmbits (RIGO i MORER 
2003b), per bé que més enllà d’aquestes restes el jaciment s’estén força més, 
en estructures d’interpretació impossible. De fet, amb un panorama com el que 
acabem de dibuixar, es fa molt difícil d’entendre quines característiques de la 
construcció rural indígena poden haver transcendit en les cases de camp d’èpo-
ca romana.

L’etapa romana republicana (fi g. 5)

Amb l’arribada dels romans, els dos poblats ibèrics s’abandonen, s’observa la 
proliferació d’establiments rurals, desnuclearitzats, dispersos pel territori, i pen-
sem que la zona passa a formar part de l’ager de Tarraco.

Tal com vam exposar a GUITART, PALET i PREVOSTI (2003), es coneixen 85 ja-
ciments de caire rural, dispersos pel territori, d’època republicana, davant dels 
37 d’època ibèrica plena.  Com es raona en aquell treball, aquestes xifres, cali-
brades amb el coneixement que tenim a través de les excavacions d’alguns ja-
ciments i de l’estudi de les col·leccions de materials procedents d’alguns d’ells, 
ens feien pujar una mica la xifra del percentatge dels jaciments que existien ja 
a l’època ibèrica (potser pels volts del 57%).  Ara bé, l’increment d’hàbitat rural 
dispers en època republicana és molt important: sembla que aproximadament 
es duplica.

Si examinem els jaciments que han estat excavats, les estructures d’hàbitat 
de l’etapa republicana, a excepció de la casa de les Toixoneres, se’ns mostren 
com restes molt malmeses, d’estructures que ja tenien una naturalesa molt feble. 
La casa de les Toixoneres (fi g. 6) és un hàbitat amb un cert caire romà construït 
durant el segle I aC, dins del sector S del poblat, ja deshabitat, de les Toixoneres, 
que POU et alii (1993) comparen amb vil·les republicanes del Laci. La casa es 
distribueix al voltant d’un pati central, i té planta en U, amb l’ala central des-
tinada a residència i les laterals a activitats de producció i emmagatzematge 
agrícoles. De la resta d’estructures d’hàbitat, no en coneixem ni una de sencera 
que pogués servir de mostra d’una casa rural de l’època. La més coneguda és la 
de les Guàrdies (RIGO i MORER 2003b), que, en la part conservada (fi g. 4), insinua 
una estructura de planta rectangular d’uns 345 m2, on es dibuixen cinc estan-
ces, mentre que d’altres s’han perdut. S’hi ha detectat una base d’una premsa 
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d’oli o vi, així com dues sitges, que atesten la seva dedicació a l’agricultura. Es 
va edifi car en ple segle II, i va viure fi ns a la primera meitat del segle I aC. Es 
tracta d’una planta força regular, que fa pensar en la infl uència romana.  Amb 
tot, presenta llars de foc netament ibèriques i cap resta de morter, ni estucat, 
ni opus signinum. Per tant, fa la impressió d’un establiment indígena amb trets 
d’aculturació romana.

L’Argilera17 també presenta trets romanitzats, com la presència de tègules, 
revestiments de parets de calç i sorra, i l’ús de dolia. Tot amb tot, el sistema 
constructiu de les parets, tant pels sòcols com per les parets de tàpia, com pel 
tipus d’aparell dels murs, és ben ibèric. Pels seus excavadors, el caire de l’esta-
bliment és indígena, fet recolzat per la perduració del sistema de recol·lecció de 
marisc que ja es detecta a la zona en l’ibèric ple. L’establiment va viure fi ns a la 
fi  del segle II o l’inici de l’I aC. Finalment, els Camps 1-2 de l’Albornar18 (fi g. 7) 
també presenten restes d’habitació conservada, on les característiques construc-
tives semblen ibèriques, tot i la coberta de tègules ben romana. També s’hi ha 
documentat la presència de rebutjos de forn de ceràmica comuna ibèrica, que 
podrien indicar la presència d’un taller de terrissaire. La troballa de fragments 
de terra sigil·lada hispànica, africana i àmfora Dressel 2-4 s’ha interpretat com 
a testimonis de la possible freqüentació del lloc en època imperial. L’enderroc i 
abandonament d’aquest establiment se situa a mitjan o durant la segona meitat de 
segle I aC. De la resta d’establiments, on tan sols s’ha aconseguit recuperar alguna 
paret fragmentària o alguna sitja, poca cosa se’n pot dir, tret que el de Mas d’en 
Busquets, les Figueretes i els Camps 24-25 de l’Albornar també presenten dolia i 
que al Mas d’en Busquets també s’ha documentat tegulae. La resta són els Camps 
14-15 de l’Albornar, la Carronya, la Granja de l’Artur, Camí de Montpaó, el Cirerol, 
el Corral de Castell Vell, el Vilarenc, Vinya de Jan Rion, el Barranc del Prat/Sansuies 
(que viu fi ns a la meitat del segle II o l’inici del segle I aC), les Albardes i el Mas 
de Bassa.

Els indicis, doncs, són d’establiments rurals de molt poca entitat, extrema-
ment senzills i per tant corresponents a uns ocupants també humils. Segurament 
això explica el grau de conservació tan defi cient, que difi culta força la investiga-
ció. Les característiques que defi neixen la fi liació d’aquests llocs, a excepció de 
la casa de les Toixoneres, sembla ibèrica, bé que fortament aculturada de trets 
constructius, així com d’utillatge, romans. Cal destacar no solament la utilitza-
ció dels dolia, que signifi ca l’adopció de tècniques noves de transformació del 
producte agrari, sinó també la forta quantitat de ceràmica d’importació romana 
present en aquests establiments.  A l’Argilera, en alguns estrats on això s’estudia, 
resulta una tercera part del volum de la ceràmica, i porta SANMARTÍ et alii (1984) 
al convenciment d’un fort intercanvi comercial fora de l’àmbit de l’economia 
do  mèstica.

Estem molt més mal informats sobre aquells jaciments rurals republicans que 
sols coneixem a través de ceràmiques de recollida superfi cial.  A aquest segon grup, 

17 SANMARTÍ, SANTACANA i SERRA (1984).
18 BENET et alii (1992).
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hi pertanyen 68 jaciments.19 Els 68 jaciments rurals dispersos republicans més 
els 17 que han estat objecte d’excavacions sumen 85 jaciments rurals dispersos 
republicans.

Els assentaments rurals republicans presenten una distribució gens unifor-
me, dins de la plana del Baix Penedès. Es presenten especialment agrupats en 
quatre àrees: la costa; l’àrea al voltant del pas cap a la conca del Gaià; a la vora 
del pas del riu Foix cap a la costa, i al peu de mont del Montmell.  Aquesta situa-
ció és, en bona mesura, continuïtat de l’estructura del poblament de l’ibèric 
ple.  Amb tot, el mapa dels establiments republicans mostra una certa tendència 
a l’ocupació de la plana, que en el període anterior era gairebé buida. D’altra 
banda, també destaca l’increment d’establiments. Cal, però, notar que segueixen 
existint algunes zones de plana ben buides de poblament, que es fan difícils d’in-
terpretar.

Tot i l’evolució cap al sistema econòmic romà, durant tot el segle I aC molts 
dels establiments camperols, de tradició ibèrica, persisteixen, d’alguna manera 
integrats en aquest sistema transitori, i fi ns podríem dir que viuen llur moment 
de màxim desenvolupament, si hem de fer cas del volum de ceràmiques im-
portades que consumeixen. Ens manquen dades per poder explicar si aquests 
establiments depenien de propietaris residents al nucli urbà de Tarraco, o bé si 
sols pagaven un cànon a l’Administració romana com a possessio de l’ager publi-
cus, o quina era la seva situació legal, per bé que sembla que devia existir algun 
tipus de dependència important. El cert és que la forta presència de ceràmiques 
d’importació sembla indicativa d’un poder adquisitiu i benestar considerable de 
la població, segurament fruit d’un accés equilibrat a l’explotació de la terra. El 
sistema econòmic està en procés d’esdevenir ben romà, com indica la distribució 
del poblament i l’organització de la producció vinària. En època d’August, però, 
semblen haver arribat a la fi  d’un procés i molts d’ells o bé ja han desaparegut o 
sucumbeixen ara, per donar pas a un poblament més nuclearitzat, que també po-
dria correspondre a una certa concentració de la propietat, organitzat clarament 
segons el sistema de la vil·la romana.

19 Ca l’Arbosset, la Barquera, Cal Cosmet, Hostal del Taronger, Cal Llac, Mas de la Costa, Mas 
Quefa, Penyora del Freié, les Pubilles, Sota cal Xico de Masquefa, Vinya d’en Soler, Vinya del Flessa, 
Vinya del Vallès, Cal Xico II (la Bisbal del Penedès); la Barraca del Rossend, la Feixa del Cintet, la 
Feixa Rodona, les Feixes del Julito, les Feixes del Pelegrí, el Figueral, Cal Manou, la Pencarona, Cal 
Romagosa, Serreta de Viladordi, Vinyes de Cal Vicenç (Castellet i la Gornal); la Blanquera, Bona-
vista, Camí de Sant Vicenç de Calders al Mar, Camí del Trull, Cementiri de Sant Vicenç, el Cortell, 
Creu de Coma-ruga, la Marquesa, Mas del Fons, Masia Bartomeu, Masia Bassa, els Masos, Muntanya 
del Sanatori, el Romaní, Torrent de Mar Güell, Turó de la Pallissa Cremada (el Vendrell); la Botera, 
Molí de la Coloma, la Plana (l’Arboç); Camí de Bellvei, Mas Canyís, Mas Perdut, els Masets, la Muga 
(Bellvei); Camí dels Colls, Mas Blanc (Santa Oliva); Carrerada d’en Rion, la Font, les Graveres, Turó 
dels Sants (Calafell); Casa Murada, entre Saifores i l’autopista, Ermita de Sant Miquel, Garita Vella, 
Mas Roig (Banyeres del Penedès); Finca del Pol·linari, Hostal Nou, Mas del Castell de Gemenelles, 
Vinya del Marino (Sant Jaume dels Domenys); Pedrafi ta, Cal Pontarrí (el Montmell); Puig Pelós 
(Cunit); Tomoví (Albinyana).
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Les primeres vil·les

Les primeres vil·les es coneixen cap a la meitat del segle I aC. La vil·la del Vi-
larenc de Calafell (fi g. 8) és la més ben estudiada de la zona (REVILLA 2003a). En 
aquest moment, s’hi construeix un edifi ci de planta rectangular del qual coneixem 
tot el costat sud-oest. Es tracta d’un conjunt d’estances de dimensions diverses, 
separades per un passadís que condueix fi ns a un pòrtic sostingut per grans co-
lumnes, que devia separar les estances d’una àrea descoberta central. No hi ha cap 
dubte que ens trobem davant l’expressió d’una arquitectura molt elaborada. La 
construcció no tan sols mostra una planifi cació interna rigorosa, sinó que inclou 
uns programes arquitectònics i decoratius acurats (capitells treballats, terracotes 
decoratives del tipus lastra Campana, decoració pintada i motllurada a les parets).

La vil·la romana del Vilarenc (Calafell), en la meitat del segle I aC, ja es cons-
trueix sota patrons arquitectònics romans. Devia ser un dels primers establiments 
dedicats a la viticultura, com indica la presència de forns per fabricar àmfores vinà-
ries. Les característiques d’aquestes àmfores, tant per les formes com per les pastes, 
s’assemblen molt a les produïdes a la terrisseria de Tomoví (Albinyana) (MARTÍN i 
PREVOSTI 2003). Ni aquesta, ni la vil·la a la qual devia pertànyer, no ha estat exca-
vada, per bé que presenta un seguit de trets que permeten induir un paral·lelisme 
evolutiu amb el Vilarenc molt notable. Els materials superfi cials donen una crono-
logia semblant: de la darreria del segle II aC al segle III dC, i també s’hi ha trobat 
lastres Campana i antefi xes. La dispersió de materials de Tomoví indica una vil·la 
de grans dimensions i importància. Per tant, cal interpretar ambdós jaciments com 
l’indici clar de la romanització del camp del Baix Penedès en la segona meitat del 
segle I aC. La població indígena, que fi ns ara estava dispersa pel camp en petits 
establiments de tradició ibèrica, devia tendir a anar-se concentrant en les vil·les 
romanes, fet que no priva que alguns camperols romanguessin en petits establi-
ments, com a colons de propietats més grans.

L’etapa altimperial (fi g. 9)

Si en el període ibèric es detectaven 37 jaciments rurals dispersos pel territori, 
i en el període republicà se’n detectaven 85, en època imperial se’n coneixen 37. 
Per tant, la reducció torna a ser important. En aquesta època, es fa evident un canvi 
en el model de poblament, caracteritzat per una notable disminució dels assen-
taments de caràcter dispers del període republicà i la consolidació d’un tipus de 
poblament més concentrat, organitzat segons el sistema de la vil·la. La introducció 
del sistema de la vil·la devia absorbir els camperols que en l’etapa republicana ha-
bitaven els nombrosos petits establiments rurals esparsos pel territori. Sembla que 
també s’ha de posar en relació amb l’establiment d’un cadastre centuriat (PALET 
2003), i possibles canvis en la propietat territorial. El nou patró d’assentament es 
va imposant lentament des d’època cesariana i acaba produint una situació radical-
ment nova de menor densitat del poblament, que es manté durant els dos primers 
segles de l’Imperi, fi ns a fi nal del segle II dC. En xifres globals, aquesta nuclearit-
zació del poblament rural queda refl ectida en la reducció dràstica del nombre 
d’assentaments: així, mentre que els hàbitats d’època republicana representen un 
60% del total, els de cronologia altimperial (August i segle I dC) baixen a un 24%, i 
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els ocupats al segle II són només un 16%.20 Interpretem aquesta reducció com una 
nuclearització del poblament, amb el desenvolupament d’un tipus d’hàbitat més 
concentrat, les villae, centres de gran entitat que organitzen l’aprofi tament del 
territori en fundi de més grandària, fet que no exclou la coexistència amb algunes 
cases de camp senzilles, corresponents a petits propietaris o a colons dependents 
de les vil·les. És possible que tot plegat també anés acompanyat d’un cert despo-
blament de la comarca.

Amb tot, es detecta una continuïtat de llocs ocupats ja en època republicana, o 
fi ns i tot ibèrica, en un 80% dels emplaçaments dels jaciments altimperials. Encara 
que el fenomen s’ha verifi cat en ben pocs casos per excavacions, pensem que en 
general es deu tractar de casos de pervivència, més que no pas de reocupacions. 
Un exemple és el del Vilarenc de Calafell.

El Vilarenc de Calafell és l’única vil·la que s’ha excavat sistemàticament en 
aquesta zona i per tant que es coneix amb cura (fi g. 8). Segons Revilla (2003), en 
les darreres dècades del segle I aC, es produeix una reorganització interna radical 
del conjunt, encara que l’orientació (i, possiblement, les dimensions) de l’edifi ci es 
manté. En concret, totes les estructures de la fase anterior són arrasades i cobertes 
i al damunt es construeix un conjunt termal i una possible sala de representació.  
Aquestes termes domèstiques estaven dotades d’una piscina, que devia estar con-
nectada a un petit dipòsit, una habitació amb calefacció per hipocaust i l’àrea de 
servei d’aquest. Una sala era coberta de paviment d’opus signinum tessel·lat, que 
dibuixa un motiu fl oral. Les parts oriental i central de l’edifi ci també sofreixen una 
transformació important. En un moment que sembla situar-se cap a mitjan segle I 
dC les termes són abandonades.  Algunes de les habitacions situades al nord i nord-
oest són arrasades, i els materials de construcció, espoliats; el mateix succeeix amb 
una part de l’enllosat. És probable que l’adequació del sector residencial de la vil·la 
a usos artesanals coincideixi amb la construcció del gran edifi ci del sector II. L’àm-
bit que havia servit de zona de serveis de les termes es divideix en dues estances, 
una de les quals es converteix en un taller de forja on es treballava el ferro, amb 
una estructura de forma circular d’1,30 metres de diàmetre, i una altra estructura, 
també massissa, de forma trapezoïdal, d’1,20 x 1,10 x 0,75 metres.  Al seu costat, hi 
havia escòries i barres de ferro a mig treballar, a més d’una gran quantitat de claus 
i instruments de ferro: un lot d’unes vuitanta peces. El bon estat de conservació 
de les eines proporciona informació sobre l’explotació agrícola del terreny, sens 
dubte dedicat al conreu de la vinya. Hom va construir el gran edifi ci del sector II a 
uns 150 m de distància del primer. Les seves excavacions, que daten del 1883, van 
posar al descobert un edifi ci termal, així com altres estances de la vil·la, entre les 
quals una possible premsa.  Aquesta edifi cació, de més entitat i complexitat que les 
de la primera vil·la, semblen perdurar fi ns al segle III, moment en què s’abandona.

La vil·la de Tomoví (PREVOSTI et alii 2003) (fi g. 10), a Albinyana i Santa Oliva, 
també presenta una ocupació que dura fi ns al segle III. Les restes s’estenen per 
una superfície d’unes nou hectàrees i mitja, de les quals, però, no totes semblen 
haver estat construïdes: es distingeixen la zona d’habitatge, situada dalt d’un turó, 

20 Les xifres totals són: 85 jaciments amb cronologia republicana, 35 d’augustals i del segle I 
dC i 23 del segle II.



73

que ocupa unes 2 ha, i dues zones de forns, situades a tocar de la riera de la Bisbal, 
de 2,1 ha i 1,5 ha. Es tracta, sens dubte, d’una de les instal·lacions tipus vil·la més 
importants de la comarca, per l’abast de la terrisseria que en depenia. L’estudi 
d’aquest taller (MARTÍN i PREVOSTI 2003), fet sobre la base de les prospeccions 
superfi cials, indica que la producció devia començar durant la primera meitat del 
segle I aC, amb àmfores Dressel 1 locals, i seguir amb àmfores Tarraconense 1, Pas-
cual 1, Oberaden 74 i Dressel 2-4, aquestes darreres, les més abundants.  També s’hi 
detecta la producció de material constructiu, i és possible que també s’hi elaborés 
ceràmica comuna, per bé que no en tenim cap prova certa. La producció d’àmfo-
res de Tomoví resulta homogènia amb la d’altres centres productors de la zona del 
Penedès i del Garraf, com són el Vilarenc i Darró, tant per les formes com per la 
seva morfologia i els tipus de pastes emprats.

Tan sols hi ha cinc establiments altimperials, a l’àrea d’estudi, que puguem 
qualifi car de vil·les: el Vilarenc i Tomoví, que són les més treballades, i Mas Quefa 
(la Bisbal del Penedès), la Feixa del Cintet (Castellet i la Gornal) i la Masia dels Arcs 
(Sant Jaume dels Domenys). Mas Quefa (PREVOSTI et alii 2003) és un establiment 
amb precedents d’època republicana, que presenta restes constructives d’època 
imperial de certa entitat, amb un forn, dolia, dipòsits d’opus signinum ultra una 
part residencial atestada per la presència de tessel·les i pintura mural, tot de reco-
llida superfi cial. La seva àrea de dispersió de materials es fa difícil de calcular, car 
les altes herbes dels camps al voltant del nucli central no ens van permetre com-
pletar amb èxit la prospecció.  Amb tot, li calculem un mínim de mitja hectàrea. La 
Feixa del Cintet presenta una dispersió de materials que s’estén sobre una mitja 
hectàrea, entre els quals cal destacar la troballa de marbres, pintura mural i una 
base de columna. La Masia dels Arcs, al sud de l’aqüeducte dels Arcs de Sant Jaume 
dels Domenys, és on molt possiblement anava a parar l’aqüeducte, i s’hi han descrit 
troballes de fragments de mosaics, dipòsits, dolia i zones d’emmagatzematge.

Deu altres jaciments han estat englobats en la tipologia d’establiments rurals, 
per la presència d’estructures agropecuàries com parets, dolia, opus signinum, 
tègules, molins, etc., dins dels quals es deuen trobar categories ben diverses, que 
no podem distingir basant-nos en les prospeccions superfi cials. Es tracta de jaci-
ments d’entre mitja ha i 4 ha, i s’hi deuen trobar tant els establiments tipus granja 
de petita entitat com explotacions rurals de dimensions més grans de l’estil de la 
Pencarona (Castellet i la Gornal), on les prospeccions superfi cials han identifi cat 
una àrea de dispersió de materials de 4 ha, amb dolia, restes de dipòsits d’opus 
signinum, una gran quantitat de ceràmica d’importació, així com restes de pintura 
mural, que suggereixen una zona residencial, tot i que potser de caire modest.

La tipologia “ceràmica” representa els 22 jaciments restants, és a dir, el 47% del 
total, i fa referència al fet que sols es coneixen a través de la troballa de ceràmica 
superfi cial en les prospeccions arqueològiques. Per tant, el desconeixement que 
en tenim és molt gran i pot englobar categories ben diverses.

Tot plegat, mostra una dinàmica de poblament amb una forta reducció dels 
nuclis d’hàbitat i amb la generalització del sistema de la vil·la, que probablement 
respon a canvis importants en el sistema de propietat de la terra. Des del segle I aC 
es detecta una important producció de vi, envasat en àmfores per a l’exportació. 
Tot plegat és possible que anés acompanyat de l’organització del territori en un 
cadastre regular, la centuriació Tàrraco IV que ha estudiat Palet (2003).
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L’etapa baiximperial (fi g. 11)

El baix imperi també es tradueix en un nou model de poblament. En aquesta 
època sols perviu una vil·la, la de Mas Quefa, a la Bisbal del Penedès.  A més, es 
detecten tres establiments rurals: les Albardes (el Vendrell), Serreta de Viladordi 
(Castellet i la Gornal) i la Solana (Cubelles); quatre jaciments on sols s’han detectat 
ceràmiques superfi cials: Església de Sant Miquel (Calafell), Penyora del Freié (la 
Bisbal del Penedès), Serra de la Riba (la Bisbal del Penedès) i la Vinya d’en Soler (la 
Bisbal del Penedès); una bòbila, Forn de Can Raventós (Castellet i la Gornal), i una 
necròpoli, Ermita de Sant Esteve de Castellet. Dels 37 jaciments rurals dispersos 
d’època altimperial, es passa, doncs, a 10 en època baiximperial. Segons aques-
tes dades, es redueixen els nuclis de poblament dispers, que queden en un 27% 
del que hi havia hagut.  Això signifi ca que el trencament del patró d’assentament 
altimperial és ben notable. Sembla que la nuclearització torna a ser important, al 
mateix temps que hi podria haver hagut un desplaçament del poblament o bé una 
davallada demogràfi ca.

Ara bé, cal tenir present que les ceràmiques que indiquen la cronologia bai-
ximperial són relativament molt menys freqüents que les de l’alt imperi, de ma-
nera que es fa molt més difícil de detectar la fase cronològica que representen, 
especialment en les prospeccions superfi cials, alhora que quan apareixen el seu 
signifi cat és molt superior. Per tant, caldria matisar les xifres que hem avançat 
més amunt.  Amb tot, no creiem pas que la imatge del poblament que refl ectei-
xen sigui errònia, car diferents metodologies d’aproximació han anat confi rmant 
la mateixa imatge.  Així doncs, com sol passar en els estudis de poblament de 
l’antiguitat, les xifres s’han de prendre com a indicatives d’unes proporcions 
generals, per bé que en absolut de les xifres exactes, que no podem pas aspirar 
a recuperar amb fi delitat.

Les vil·les del Vilarenc i de Tomoví no presenten fase baiximperial: s’acaben en 
el segle III, fet força signifi catiu. Sobre la vil·la de Mas Quefa, solament en sabem 
que presenta ceràmiques tardoromanes: no s’hi han fet excavacions i les dades 
provenen de prospeccions superfi cials, així com de l’estudi d’una col·lecció de 
materials particular.  A la vora del Baix Penedès, en canvi, s’han excavat altres exem-
ples de vil·les baiximperials, com ara la vil·la del Castell a Cubelles (CAIXAL, LÓPEZ i 
FIERRO 2001, 141), que presenta una notable expansió en època baiximperial, o la 
vil·la de Darró a Vilanova (LÓPEZ, FIERRO, RIERA, SUAU 1996), amb ampliacions de les 
zones de producció i dels espais de representació, ambdues amb cronologies fi nals 
plenament inserides ja en l’antiguitat tardana.

El jaciment de la Solana representa un testimoni únic d’un tipus d’assentament 
molt senzill, datat entre els segles V i VII, que podria haver estat força comú i que 
fi ns ara ens era molt mal conegut. S’hi han excavat unes noranta sitges, que atesten, 
juntament amb les anàlisis carpològiques, la producció de gra. La producció de 
vi s’ha comprovat per la presència d’una premsa i dipòsits, on s’han fet anàlisis 
que han demostrat que havien contingut vi o derivats. La ramaderia també s’hi ha 
estudiat bé, amb presència d’ovicaprins, bòvids i suids, a més de la presència de 
cànids i èquids. L’estudi de peces metàl·liques i escòries indica que es duia a terme 
la cadena siderúrgica completa de reducció de mineral fi ns a la manufactura de 
l’objecte de ferro.



75

Tal com es desprèn dels estudis palinològics de Cubelles i Creixell, a l’antiguitat 
tardana (segles VI-VII) es detecten transformacions importants que es resumeixen 
en una important desforestació entre els segles V i VII, i l’avenç de les comunitats 
arbustives i herbàcies motivades per l’augment de les pràctiques ramaderes (RIERA 
i ESTEBAN 1994 i 1997).21 Aquesta nova situació va motivar una intensa erosió que 
es va traduir en l’inici del rebliment de les llacunes i el desenvolupament de prats 
humits a les planes de la marina penedesenca.

Segons Palet (2003), les traces de la centuriació devien anar desapareixent en 
aquesta època, en un procés de transformació de l’estructura del territori motivat 
pel canvi d’explotació, abans centrat en l’agricultura i on ara es va obrint pas de for-
ma important la ramaderia. És possible que ja en aquesta època funcionin i prenguin 
importància les carrerades que comuniquen la marina penedesenca amb les serrala-
des i planes prelitorals, estructura de la gran transhumància de llarg recorregut que 
sabem del cert que existia en època medieval, com a mínim a partir del segle XI.

Conclusions

Una de les dades més signifi catives d’aquest estudi la donen les xifres de pobla-
ment, que passen dels 37 establiments rurals dispersos, més dos poblats en època 
ibèrica, a 85 jaciments rurals dispersos en època republicana, a 37 establiments 
rurals dispersos en època altimperial i a 10 jaciments rurals dispersos en època 
baiximperial. Si el període republicà, el de màxim poblament, es considera com el 
100%, el període ibèric presentaria un 43% dels jaciments, l’altimperial també en 
presentaria el 43% i el baix imperi en presentaria el 12%.

Això suggereix un poblament, ja en època ibèrica, d’una àmplia dispersió de 
poblament rural tipus granges pel territori,  a més dels dos poblats que conviuen 
en aquest moment. En època republicana, l’estructura de poblament canvia radi-
calment, car desapareixen els dos poblats ibèrics, mentre que el poblament rural 
tipus granges augmenta fi ns al seu màxim. Segurament s’ha de posar en relació 
amb l’abandó dels poblats ibèrics, així com amb una posada en valor més gran de 
les possibilitats agrícoles de la plana penedesenca. Probablement el fi nal d’aquest 
període també està lligat amb el cultiu de la vinya, activitat de la qual donen fe 
els forns de fabricació d’àmfores de vi de Tomoví i el Vilarenc. El mapa dels es-
tabliments republicans mostra una certa tendència a l’ocupació de la plana, que 
en el període anterior era gairebé buida. El moment de més increment de petits 
establiments rurals sembla girar entorn del 100 aC. D’altra banda, les primeres àm-
fores del centre terrisser de Tomoví corresponen a la forma Dressel 1, que podrien 
datar de la primera meitat del segle I aC (a Cabrera de Mar s’han datat cap al 80-70 
aC). El motor d’aquest canvi, doncs, podria correspondre a la fase del nucli urbà 
de Tarraco d’eixamplament del perímetre de muralles i constitució de la ciutat 
baixa de cap al 130 aC i de creixement cap a la zona portuària de cap al 100 aC. 
Efectivament, el model de poblament, d’establiments rurals dispersos pel territori, 
en relació amb un nucli urbà, que seria Tarraco, representa una estructura ben ro-
mana i fa pensar que el sistema econòmic també s’hi anava transformant.  Aquesta 

21 Vegeu els treballs de F. BURJACHS i L. SHULTE (2003) i S. RIERA (2003).
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és la tendència que s’observa a tot el país, en el segle I aC, que protagonitza grans 
canvis de poblament, d’introducció de sistemes nous d’explotació del camp, de 
fundació de les primeres ciutats romanes i d’un important increment de l’hàbitat 
rural dispers pel territori, amb la qual cosa s’assoleix l’esquema del poblament de 
la ciutat romana, de nucli urbà i territori poblat de granges (PREVOSTI 2005, 345-
390).  Així ho corrobora l’organització de la producció vinària i l’intens comerç 
que ha de signifi car la gran quantitat de ceràmica d’importació que consumeixen 
els petits establiments agrícoles.

En època d’August, però, semblen haver arribat a la fi  d’un procés i molts d’ells 
o bé ja han desaparegut o sucumbeixen ara, per donar pas a un poblament més nu-
clearitzat, que també podria correspondre a una certa concentració de la propietat, 
organitzat clarament segons el sistema de la vil·la romana.

La primera vil·la que es detecta és el Vilarenc cap al 50 aC, i Tomoví podria da-
tar del mateix moment.  Amb les fases del nucli urbà, coincideix que és el moment 
de l’atorgament de l’estatut de colònia per Cèsar. També cal observar que resulta 
coincident amb el moment en què s’abandona la torre de defensa d’Olèrdola, que 
s’havia bastit al cim de la muntanya en el segle II aC i que devia estar en ús durant 
tot aquest segle i fi ns a la meitat de l’I aC. Probablement la raó d’existir de la torre 
romana d’Olèrdola fos deguda a l’existència d’una situació de perill i d’inestabilitat, 
així com de voluntat de control del territori del Penedès i Garraf.  A partir d’aquesta 
darrera data, la reorganització política i administrativa iniciada per Cèsar i consoli-
dada per August, devien reafi rmar l’atribució del Penedès al nucli urbà de Tarraco 
com a centre ciutadà administratiu, fet que devia motivar l’abandó del nucli militar 
d’Olèrdola.

L’època d’August mostra una dinàmica de poblament amb una forta reducció 
dels nuclis d’hàbitat i amb la generalització del sistema de la vil·la, que probable-
ment respon a canvis importants en el sistema de propietat de la terra. Des de la 
meitat del segle I aC es detecta una important producció de vi, envasat en àmfores 
per a l’exportació. Tot plegat és possible que anés acompanyat de l’organització 
del territori en un cadastre regular, la centuriació Tàrraco IV que ha estudiat Palet 
(2003).  Amb tot, cal dir que les vil·les no van ser mai gaire nombroses en aquest 
territori, fet que més aviat fa pensar en la infraexplotació agrària en època altimpe-
rial, en contrast amb l’etapa ibèrica i republicana. És possible que la distància del 
nucli urbà de Tarraco tingués a veure amb aquest fenomen i s’hi produís un cert 
despoblament.22

En el mapa d’alt imperi s’observa com els jaciments rurals dispersos dismi-
nueixen considerablement respecte del període republicà. I encara, en el de baix 
imperi, la dispersió de jaciments és molt menor. Per tant hi ha un descens gradual, 
lent, però constant, des del màxim de cap al 100 aC fi ns al baix imperi. Sembla 
clar que, a partir d’una forta dispersió del poblament, hi ha una tendència cap a 

22 De fet, en aquest article no he qüestionat que el Baix Penedès formés part del territori de 
Tarraco, per bé que no és pas segur. De fet, les fonts citen les ciutats de Subur i Tolobi, que, si van 
existir, haurien d’emplaçar-se per aquesta zona. Cal, doncs, no perdre de vista aquesta altra pos-
sibilitat, que l’arqueologia no ha pas descartat, per ara, i que potser explicaria una evolució ben 
diversa de la de la resta de l’ager Tarraconensis.
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la nuclearització, de manera que amb el transcurs de l’Imperi el poblament es va 
concentrant en pocs llocs, i és de suposar que ho va motivar una tendència també 
constant i progressiva cap a la concentració de la propietat territorial. De fet, els 
autors clàssics, i molt especialment els agrònoms llatins, es queixen constantment 
d’aquesta tendència i de l’increment del latifundi. La propietat tipus de Cató és 
més petita que la de Varró, i aquesta és menor que la de Columel·la. L’empobriment 
dels petits propietaris, fi ns a haver de vendre llurs terres, és un tema recurrent.

La desaparició de les dues vil·les romanes més importants de la comarca —el 
Vilarenc i Tomoví— en el segle III és ben signifi catiu del procés de transformació 
del sistema socioeconòmic.  Amb el pas cap al baix imperi, la tendència a la re-
ducció del nombre de vil·les és ben generalitzat al país i respon a l’entrada al nou 
sistema del baix imperi, on es va accentuant la divergència camp-nucli urbà, on 
l’economia de les vil·les va entrant en una nova dinàmica, amb radis d’intercanvis 
comercials cada cop més curts, amb forta tendència a l’autarquia, i fi ns amb el 
despoblament d’àrees que havien estat ben ocupades durant l’alt imperi, fets que 
indiquen una forta evolució del sistema de la ciutat romana, cada cop més allunya-
da del sistema de funcionament de la civitas republicana i altimperial (PREVOSTI 
2005, 435-445). L’excepcionalitat de la gran vil·la tardoromana de Darró, la més 
important de la zona immediata al Baix Penedès, s’hauria de valorar com un centre 
de poder potser d’abast regional.

Si atenem a la informació dels agrònoms llatins, i de Plini el Jove, observem 
que hi ha un canvi respecte a les preferències de la condició dels treballadors. Els 
primers prefereixen esclaus. Plini el Jove, en canvi, sembla trobar més avantatjós 
d’emprar colons, als quals es lloga una part del fundus per cultivar. Sembla que, 
efectivament, aquesta va ser la tendència: en el període republicà, les guerres de 
conquesta havien proporcionat molts esclaus, a baix preu, i s’havien emprat massi-
vament en les vil·les esclavistes.  Ara bé, a mesura que s’anà endinsant l’Imperi, hom 
va tendir a emprar més el sistema del colonat, per explotar les fi nques i aquesta 
sembla ser la situació dominant en el baix imperi.  Això s’hauria de traduir en el 
registre arqueològic, amb la presència incrementada de petits establiments rurals 
satèl·lits de les grans vil·les. Les dades del Baix Penedès, però, no refl ecteixen pas 
aquesta situació.  Ara bé, el baix poder adquisitiu d’aquests camperols, en el baix 
imperi, pogué haver conduït a l’extrem que no arribessin ni a poder adquirir ce-
ràmiques d’importació, fet que difi cultaria enormement als arqueòlegs d’identifi -
car-los, dins les restes humils dels seus hàbitats. Una altra explicació podria ser la 
nuclearització del poblament en les vil·les.  Amb tot, la desaparició de la gairebé 
totalitat de les vil·les altimperials fa inviable aquesta explicació.

Una tercera explicació de la davallada enorme dels jaciments rurals de la co-
marca podria residir en un despoblament real d’aquesta àrea.  Aquesta darrera solu-
ció sembla estar d’acord amb les dades dels estudis palinològics, que indiquen una 
transformació de l’economia predominantment agrícola a una dedicació extensiva 
a la ramaderia, en els segles V-VII. És possible que aquest procés de canvi ja s’iniciés 
en el segle IV, com sembla mostrar el poblament. El jaciment de la Solana, l’únic 
ben excavat d’aquesta etapa, ofereix una mostra ben signifi cativa d’aquestes noves 
formes de vida, que compaginen l’agricultura amb una pràctica ramadera impor-
tant, que segurament explotava les noves prades humides litorals, resultants de la 
dessecació i rebliment de marenys i llacunes, tot alternant-les amb les pastures de 
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l’interior, de les serralades i planes prelitorals, a les quals s’accedia per les carrera-
des de la gran transhumància.

Les dades indiquen, per tant, un llarg procés de canvi, que s’inicia en plena èpo-
ca imperial i que s’accelera a partir del segle V, que afecta tant el sistema de pobla-
ment com l’explotació del territori, on s’atesta una dedicació extensiva a la rama-
deria, així com canvis importants en l’articulació viària i l’evolució del paisatge, on 
la desforestació i erosió de l’interior es complementen amb l’explotació del litoral 
com a prats humits. El contrast entre una etapa republicana amb una densitat de 
poblament important, que deriva clarament de la situació coneguda del període 
ibèric ple, i una etapa altimperial poc poblada, amb molt poques vil·les, situació 
que encara s’agreuja més en el baix imperi, fi ns al punt de mostrar-nos un país 
infraexplotat agrícolament i amb un fort augment de la ramaderia, donen la clau 
per entendre aquesta part allunyada del nucli urbà de Tarraco. En època ibèrica 
aquesta regió gaudia d’una personalitat i vitalitat pròpia, important, que va heretar 
en el període republicà, però que es va estroncar en l’alt imperi, segurament arran 
del paper centralitzador del nucli urbà, i que va fer que entrés en el baix imperi i la 
tardoantiguitat com una zona marginal del territorium de Tarraco.
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Fig. 1.  Mapa dels jaciments de l’àrea d’estudi.
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Fig. 2.  Jaciments d’època ibèrica.
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Fig. 3.  El Fondo del Roig: planta i restitució, segons FERRER et alii (2003).
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Fig. 4. Les Guàrdies: època ibèrica i època romana, segons MORER i RIGO (2003).
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Fig. 5.  Jaciments d’època republicana.
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Fig. 6. Casa romana dins del poblat ibèric de les Toixoneres - Alorda Park, segons POU et alii
(1993).

FASE 5
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Fig. 7. Camps 1 i 2 de l’Albornar, segons BENET et alii (1992).
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Fig. 8. El Vilarenc I, segons REVILLA (2003a), i el Vilarenc II, segons 
C. PUJOLS i CAMPS  (1885, Boletín de la Real Academia de la Historia).
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Fig. 9.  Jaciments d’època altimperial.
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Fig. 10. Prospeccions intra site a la vil·la de Tomoví, segons PREVOSTI et alii (2003).
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Fig. 11.  Jaciments d’època baiximperial.
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