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Estat de la qüestió i línia de recerca 

Aquest treball vol ser la presentació d’un estudi més 
ampli sobre el poblament rural de l’antiguitat tarda-
na a la Catalunya central i litoral (antics territoria de 
Barcino i Egara),entre les darreries del segle V i el 
segle VIII, amb una presentació dels jaciments ex-
cavats els darrers deu anys i dels treballs de recerca 
en curs (ROIG 2009)1. Aquest àmbit d’estudi comprèn 
un territori amb marcades diferències geogràfiques, 
amb zones de plana a la Depressió prelitoral, zo-
nes costaneres i emplaçaments portuaris al litoral, 
així com àrees interiors muntanyoses i de relleu 
accidentat,que han condicionat la morfologia dels 
assentaments. 

Actualment, i a nivell general de Catalunya, el co-
neixement arqueològic del poblament rural d’aquest 
període, amb totes les categories i varietats arque-
ològiques (ja siguin assentaments,vilatges o petites 
granges) és encara molt incipient i parcial. Aquest 
coneixement desigual ha generat un panorama con-
fús per abordar l’estudi dels assentaments camperols 
i el poblament rural entre l’Antiguitat Tardana i l’Alta 
Edat Mitjana, en què es barregen i es confonen ja-
ciments de diferent entitat i naturalesa, de diferents 
períodes cronològics i de diferents emplaçaments 
territorials. 

Darrerament, entre els anys 2000 i 2010, s’han re-
alitzat un bon nombre d’excavacions de jaciments 
rurals en determinades zones de Catalunya, que han 
estat motivades per grans projectes urbanístics de 
transformació del territori. Aquestes excavacions ens 
han nodrit amb prop d’una trentena assentaments i 
vilatgesde l’antiguitat tardana (segles V-VI al VIII), 
en gran part excavats en extensió i documentats en 
gairebé la seva totalitat, i al voltant d’una vintena 
d’assentaments parcials, petits vilatges i granges de 
l’alta edat mitjana (segles IX-X i XI). En aquest cas, 
amb unes estructures i un registre arqueològic molt 

més escàs i parcial, amb pocs casos excavats en la 
seva totalitat.

Amb tot, cal dir que disposemd’unes zones amb un 
major nombre de jaciments, especialment al territori 
de Barcelona i a la comarca del Vallès, i altres àrees 
geogràfiques gairebé buides d’ells. Aquestes diferèn-
cies s’expliquen, en part, per una major urbanització 
de certes zones del territori català. D’altra banda cal 
valorar també, i especialment en les zones agrícoles 
i en les més urbanitzades, la forta acció antròpica de 
transformació del paisatge i els efectes de l’erosió, que 
han generat un major grau de destrucció i arrasament 
dels assentaments, especialment els que ofereixen es-
tructures més fràgils i peribles. D’aquesta manera, de 
vegades, resulta molt difícil captar l’entitat i la catego-
ria dels jaciments i discernir entre el que són i no són 
vilatges o aldees. 

És ara doncs, que es comença a tenir cert coneixe-
ment, iunbon nombre de jaciments complets i exca-
vats en extensió que ens permeten caracteritzar i des-
criure aquests assentaments rurals ivilatges pagesos, 
amb els seus espais i estructures d’habitació, les seves 
àrees de producció i d’emmagatzematge i les seves 
zones d’enterrament. L’estudi d’aquests jaciments ens 
permet elaborar una anàlisi de conjunt i disposar 
d’una primera visió cohesionada del poblament rural 
d’aquest període de transició, dins de la diversitat i 
l’amplitud cronològica del mateix. D’aquesta manera, 
i com a punt de partida, hem caracteritzat i descrit els 
diferents tipus d’assentaments camperols i les seves 
estructures integrants, que en gran part eren, fins ara, 
desconegudes (Roig 2009). 

Tanmateix, la precària excavació i el parcial estudi 
d’algunes d’elles, la no publicació de la majoria, i el 
reestudi que cal dur a terme en altres tantes, fan de la 
seva anàlisi i interpretació una tasca complexa. D’al-
tra banda, el limitat coneixement del registre ceràmic 
d’aquests assentaments ha portat i està portant fins a 

VILATGES I ASSENTAMENTS PAGESOS DE L’ANTIGUITAT TARDANA 
ALS TERRITORIA DE BARCINO I EGARA (DEPRESSIÓ LITORAL I 
PRELITORAL): CARACTERITZACIÓ DEL POBLAMENT RURAL ENTRE 
ELS SEGLES V-VIII

Jordi Roig Buxó*

*  Arqueòleg. Arqueologia i Patrimoni Arrago ( ).

1  Una primera exposició d’aquest treball de recerca ha estat publicada recentment en el marc del Coloquio Internacional Arqueo-
logía de las aldeas en la Alta Edad Media (Vitoria-Gasteiz, 20-21 Noviembre de 2008), amb una síntesi i estudi de conjunt a nivell 
de Catalunya, queha caracteritzat aquest model de poblament rural de l’antiguitat tardana: ROIG, J. (2009). «Asentamientos i 
pobladostardoantiguos y altomedievales en Cataluña (siglos VI al X)». Thearchaeology of early medieval villages in Europe, Docu-
mentos de Arqueología e Historia 1, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz 2009, p. 207-251. El present escrit esdevéun resum 
d’aquest treball.
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la data d’avui, a confusions en l’atribució cronològica 
i la interpretació d’aquests jaciments. Així mateix, el 
fet de considerar la ceràmica fina d’importació com 
a fòssil director exclusiu i com a element de datació 
únic per a aquests assentaments, també està generant 
greus errors d’adscripció cronològica. És, per tant, pri-
oritària i essencial l’estandardització del registre cerà-
mic per abordar l’estudi dels poblats amb rigor i amb 
dades arqueològiques fiables. Per altra banda, esdevé 
del tot necessari realitzar i disposar de datacions de 
C14 per enquadrar i datar les produccions ceràmiques 
i els assentaments. 

L’estudi d’aquests poblats i assentaments rurals consti-
tueix una gran novetat dins el panorama arqueològic 
català, i una línia d’investigació embrionària que en-
cara s’està desenvolupant. Aquesta línia d’investigació 
serà la base per establir les pautes i els models de 
poblament rural entre el final del baix imperi romà 
i l’inici de l’època medieval. En aquest sentit, estem-
portant a terme una tesi doctoral que pretén analitzar 
i estudiar aquests assentaments rurals dins d’un marc 
territorial cenyit a les actuals comarques centrals i lito-
rals de Catalunya, i en especial en el territori de Barci-
no. La finalitat d’aquest estudi, entre d’altres, és la de 
caracteritzar, en primer lloc, el registre ceràmic dels 
jaciments, i en segon lloc, la de descriure i establir les 
diferents categories i tipologies d’assentaments al llarg 
d’aquest període de transició, analitzant el seu origen, 
la seva evolució-transformació i la seva desaparició, 
com també les pròpies característiques estructurals i 
d’organització2.

El present escrit és, per tant, un punt de partida en 
el qual s’exposen, en línies generals, unes primeres 
dades i uns plantejaments teòrics i models de pobla-
ment, així com un balanç crític de l’estudi arqueo-
lògic. D’aquesta manera ens limitarem a presentar i 
a descriure uns jaciments models i unes estructures 
d’habitació i de producció inèdites i singulars, que 
són fruit de la interpretació del registre arqueològic 
dels assentaments. 

El poblament precedent del baix imperi 
(segles IV-V): la fi de les vil·les romanes

El poblament rural del baix imperi a Catalunya sa-
bem que, a grans trets, s’estructura en base al model 
de les vil·les residencials i productives (domui), que 
es distribueixen pràcticament per tot el territori dins 
de demarcacions rurals (fundi), probablement de ti-
pus unifamiliar i en mans d’un dominus o possessor. 

Aquestes hisendes rurals estableixen els seus vincles 
i les seves relacions econòmiques i comercials amb 
les ciutats i els centres episcopals vigents durant els 
segles IV i V. 

En aquest marc, també documentem l’existència, més 
aviat escassa i puntual, de petites esglésies rurals amb 
necròpolis, que en línies generals fan la seva aparició 
en el segle V. Aquestes es troben distribuïdes de ma-
nera desigual pel territori i en la majoria dels casos 
podrien estar relacionades amb una vila i vinculades 
a un propietari rural i la seva família. Està encara per 
valorar, però, el paper que juguen aquestes esglési-
es de tipus funerari a les zones rurals i quina és la 
seva relació amb el poblament existent, així com la 
seva vinculació amb els bisbats. A Catalunya tenim 
aproximadament onze exemples arqueològics segurs 
d’aquest tipus d’esglésies rurals (Sant Cugat del Va-
llès, Sant Menna, Santa Margarida de Martorell, Santa 
Maria d’Artés, Porqueres, Sant Cristina d’Aro, etc.), i 
tal vegada mitja dotzena més de possibles amb evi-
dències arqueològiques encara no determinants. Està 
encara per fer un recull i un corpus exhaustiu de les 
esglésies paleocristianes en el territori català, així com 
una verificació en profunditat d’aquestes. 

Pel que fa a les vil·les del baix imperi romà com a 
unitats d’explotació agrícola, avui en dia sabem que 
es caracteritzen per una arquitectura planificada amb 
unes estructures construïdes regulars i ortogonals, 
i per disposar d’una part residencial (pars urbana), 
sovint amb presència de banys (balneums) i més 
rarament amb presència de mosaics, i per una part 
productiva (pars rustica) amb presència d’àrees de 
magatzem amb dolia, premses, forns de ceràmica i 
material constructiu, i edificis de treball i magatzem. 
Així mateix, també disposen de sectors funeraris, de 
vegades amb mausoleus familiars. 

Hi ha un dèficit d’intervencions i de coneixement ar-
queològic profund a Catalunya sobre el poblament 
rural del baix imperi. No hi ha excavacions intensives, 
ni en extensió de vil·les rurals, de manera que, per 
ara, no tenim moltes conegudes en la seva totalitat. 
Sovint s’ha pres com a referent jaciments escassament 
excavats, existint certs dubtes en la interpretació, en la 
datació de determinats restes i en l’atribució de certes 
estratigrafies. Manca doncs una catalogació amb cert 
rigor, així com un estudi en profunditat i una revisió 
dels jaciments per poder definir els tipus d’assenta-
ments agrícoles del baix imperi, i en especial fixar les 
cronologies del moment de construcció i del moment 
d’abandonament real d’aquestes hisendes rurals3. 

2  La tesi doctoral en curs està dirigida pel professor Ramon Martí (Departament de Ciències de l ‘Antiguitat i de l’Edat Mitjana de 
la Universitat Autònoma de Barcelona), amb el títol “Assentaments i produccions ceràmiques de l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat 
Mitjana a les comarques centrals de Catalunya (segles V-VI al X-XI)”.

-
nes a la Tarraconense: Implantació, Evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana” (Lleida, 
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A grans trets, i sense pretensió d’arribar a ser ex-
haustius, a Catalunya tenim al voltant d’una qua-
rantena de vil·les baix imperials parcialment exca-
vades i conegudes en part, que presenten nivells 
segurs d’abandonament de les seves estructures o 
parts d’aquestes durant la segona meitat del segle V. 
En línies generals, i sense entrar en profunditat en 
aquesta problemàtica, i basant-nos en l’anàlisi d’al-
gunes estratigrafies i materials d’abandonament de 
les vil·les del territori de Barcino, podem constatar 
que aquestes unitats residencials i productives, amb 
entitat constructiva, queden abandonades de mane-
ra desigual cap a mitjans-finals del segle V, o potser 
molt a principis del segle VI, coincidint amb l’apari-
ció dels assentaments i poblats camperols de l’anti-
guitat tardana4. S’observa, en alguns casos, que les 

estructures construïdes queden derruïdes i cobertes 
de terres en ple segle V, i com, per sobre i en els 
seus voltants, s’instal·len les noves estructures que 
de forma puntual i accidental afecten físicament a les 
restes precedents ja tapades, i en alguns casos les re-
adapten per a altres funcions. De fet, i més o menys 
de forma generalitzada, s’observa com aquests nous 
assentaments tendeixen a evitar les zones construï-
des i més denses de la vil·les precedents. 

En aquest sentit, és ja conegut i ha estat assenyalat 
per alguns autors en determinats jaciments, aquest 
canvi en les formes de l’hàbitat en l’antiguitat tarda-
na i aquest procés d’abandonament i de inutilització 
de les vil·les del baix imperi, incidint, amb més o 
menys profunditat, en l’aspecte de les reocupaci-

Figura 1: mapa de situació dels assentaments de l’antiguitat tardana (s. V al VIII) agrupats per categories. 

4  Ens remetem als exemples recollits en l’obra Del Romà al Romànic (DDAA 1999), i en el dossier Món rural i paisatge a l’època 

presentat en el Simposi de Lleida del 2007 (COLL I ROIG

COLL I ROIG 2010).
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ons i les adequacions d’àmbits d’algunes d’elles per 
adaptar-los a nous usos productius. En el territori de 
Barcelona són coneguts els casos de Torre Llauder 
i Sant-romà (Maresme), encara per analitzar en pro-
funditat. Al Vallès constatem també alguns casos de 
readaptació parcial d’una vil·la baix imperial amb 
una nova ocupació d’època visigoda, en els jaci-
ments del Aiguacuit, Can Palau, Santiga i Plaça Major 
de Castellar del Vallès5. 

En conseqüència, cal suposar que l’abandonament i 
la desintegració de les vil·les, enteses com a unitats 
d’explotació i producció agrícola hauria coincidit, 
i tal vegada generat, l’aparició d’un altre tipus de 
model d’habitació i de poblament, representat pels 
nous assentaments i vilatges de l’antiguitat tardana. 
L’abandonament i la transformació de les vil·les sig-
nifica, per tant, un canvi radical dels patrons d’as-
sentament, d’habitació i de construcció, així com de 
producció i d’explotació del territori. 

El poblament rural de l’antiguitat tar-
dana (segles VI-VIII): els vilatges i els 
assentaments pagesos

El model de poblament que s’observa a Catalu-
nya durant l’antiguitat tardana es basa en l’aparició 
d’una xarxa d’assentaments i nuclis poblacionals, 
que s’originen de manera desigual a inicis del segle 
VI i que es van desenvolupant i consolidant al llarg 
del segle VII i VIII (Roig, 2009). Aquests, aniran 
substituint al tipus de poblament rural baiximperi-
al, basat en les viles residencials i productives que, 
gradualment, han anat desapareixent del territori al 
llarg del segle V. Aquesta proliferació dels assen-
taments rurals tardoantics, amb especial densitat i 
concentració en determinades regions, ens permet 
observar la transformació cap al desenvolupament 
de la comunitat camperola, amb noves i diverses 
formes de poblament, ja siguin en assentaments ti-
pus vilatge, llogarrets o petites granges, i amb re-
alitats arqueològiques molt diverses. La definició 
explicita d’aquests assentaments i la seva termino-
logia precisa està encara per fixar, així com la seva 
estratificació social i règim de propietat. De manera 
genèrica parlarem, doncs, d’assentaments i vilatges, 
sense entrar ara com ara en altres atribucions ter-
minològiques amb connotacions de tipus organit-
zatiu, social i jurídic.

En línies generals, es tracta d’un poblament agre-
gat amb diverses unitats domèstiques d’habitació i 
de producció, amb una economia bàsicament au-
tàrquica. Aquests poblats es caracteritzen per una 
arquitectura lígnia amb construccions fetes de ma-

terial perible tipus cabanes, i en els que s’observen 
uns models relativament homogenis i un ordena-
ment i organització espacial comú. 

En conjunt, els vilatges de Catalunya coneguts en la 
seva pràctica totalitat presenten superfícies d’ocu-
pació més aviat reduïdes, que oscil·len entre una i 
dues hectàrees com a màxim, i presenten un nom-
bre no molt elevat d’estructures arqueològiques 
integrants, entre 50-100 en els assentaments més 
petits, i entre 300-400 en els més grans i extensos. 
Per tant i en conseqüència, el nombre d’unitats i 
nuclis domèstics també seria reduït, potser, entre 4 
o 5 focs en els assentaments de majors dimensions. 
Aquesta valoració es desprèn del nombre de tombes 
de les necròpolis associades i del nombre d’unitats 
d’habitació identificades en cada assentament. Així 
mateix, també constatem l’absència d’esglésies as-
sociades a aquests assentaments rurals, ja sigui com 
a edificis de culte o construccions de tipus funera-
ri. En aquest sentit, tan sols es documenten àrees 
funeràries i petites zones de cementiri associades 
als poblats, tampoc molt extenses i nombroses pel 
que fa a presència de tombes, rarament superant el 
centenar de sepultures. 

L’aparició d’un nou model d’assentament, totalment 
diferent al precedent, i caracteritzat pels poblats de 
cabanes, es fa especialment evident en la ruptura i 
en el canvi de les tècniques constructives. Consta-
tem, així, la desaparició de l’ús del morter de calç 
en els murs, la desaparició dels paviments d’opus 
signinum, i l’abandonament de la fabricació de ma-
terial d’obra de construcció, concretament la tegu-
lae i la teula per a les cobertes. D’aquesta manera, 
les noves tècniques de construcció, es basen ara, 
en l’ús de materials peribles, com  la fusta i l’argi-
la. Les noves edificacions dels espais domèstics i 
les unitats de residència es caracteritzen per retalls 
subterranis i construccions del tipus cabanes o ca-
ses enfonsades, delimitades per parets de troncs i 
tàpia, i estructures amb llates i envans de fusta. Es 
constata també en alguns assentaments, especial-
ment els de muntanya mitjana, l’ús de la pedra col-
locada en sec o amb fang. Les cobertes, per això, 
són sempre de bigues de fusta, brancatge i argila. 

L’existència a Catalunya d’aquests vilatges d’època 
visigoda amb cabanes és una realitat arqueològica 
palpable, especialment reveladora pel tipus d’estruc-
tures i pel registre dels jaciments. Aquest tipus de 
poblats són extensament coneguts per l’arqueolo-
gia europea dels pobles germànics, amb múltiples 
exemples i paral·lels en diferents zones d’Europa, i 
amb una extensa bibliografia al respecte. En aquest 
sentit, ia nivell peninsular, hem de destacar l’estudi 

5  ( ROIG 1999:139-140) (COLL 2004:791-797) (ROIG i COLL 2007b i 2009).
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pioner i la caracterització dels poblats de cabanes 
de la zona de Madrid (Vigil 2000)6. En aquests re-
ferents madrilenys, i salvant les distàncies, podem 
observar unes estructures semblants i unes mateixes 
característiques morfològiques i constructives que 
es reprodueixen en els exemples catalans. També 
cal assenyalar, els nombrosos jaciments i exemples 
arqueològics de poblats que han estat excavats i pu-
blicats darrerament per a les zones del País Basc 

(QUIRÓS 2009)i a la resta de la geografia espanyola 
(DDAA 2009)7.

Aquests poblats seran, per tant, els substituts de les 
vil·les del baix imperi en la continuïtat de l’explota-
ció del camp, presentant una base econòmica i de 
producció semblant, però molt més modesta i desti-
nada principalment al propi autoconsum i al mante-
niment de l’assentament. La seva orientació econò-

Figura 2: Planta de l’assentament de l’antiguitat tardana de la Plaça Major de Castellar del Vallès (Vallès Occ.). Destaca la seva part central amb els espais 

d’habitació amb cabanes i l’àrea de premsat.

6  En aquest estudi s’aborda per primera vegada, i es desenvolupa àmpliament i en profunditat, el tema dels poblats de cabanes i 
VIGIL 2000: 223-252). Tractament i 

anàlisi crítica, que algun dia s’haurà de sotmetre a lesestructures d’aquest tipusaparegudes a Catalunya.

7  Fem referència i ens remetem al pioner Coloquio Internacional Arqueología de las aldeas en la Alta Edad Media (Vitoria-Gasteiz, 
20-21 Noviembre de 2008), on aquest tema es tracta en tota la seva amplitud (DDAA 2009).
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mica agropecuària i de caràcter local, es basa en un 
tipus d’explotació agrícola (cerealística i vinícola) i 
ramadera, amb certes activitats artesanals.

D’aquesta manera, en la majoria dels jaciments de-
tectem estructures de funcionalitat productiva, molt 
probablement d’ús comunitari (àrees de premsa per 
al vi, àrees de forns de pa i àrees de magatzems amb 
sitges). En alguns casos de la plana vallesana obser-
vem una presència abundant de sitges / graners amb 
capacitats importants per a emmagatzemar excedent 
de cereal. Seria el cas dels grans poblats del pla, com 
Can Gambús-1 (Sabadell) i els Mallols (Cerdanyola). 

Aquestes evidències i indicis arqueològics de l’exis-
tència de certs elements de comunitat en els assenta-
ments, s’insinua per la presència de necròpolis més 
o menys nombroses associades als vilatges, la pre-
sència d’àrees productives centralitzades, així com 
l’existència d’un ampli registre de material i d’utillat-
ge domèstic, que hauria estat generat per més d’un 
nucli familiar durant els gairebé tres-cents anys de 
vigència dels assentaments. 

El material arqueològic és el característic d’un assen-
tament agrícola ben consolidat, amb un ampli registre 
de ceràmica domèstica, totalment homogènia i co-
incident en tots els jaciments. En línies generals, el 
material ceràmic està constituït majoritàriament per 
recipients de cuina i d’emmagatzematge, amb escas-
sa presència de materials d’importació (vaixella fina 
i àmfora), en aquest cas associats sempre a les fases 
inicials dels assentaments, en ple segle VI i molt rara-
ment al segle VII. La ceràmica de cuina local / regional 
és predominant, amb un gran repertori d’olles, casso-
les, morters, gerres, etc,amb una cocció reductora de 
les peces, de vegades irregular, donant-los un color 
negre molt accentuat. Les pastes són bastes, amb al-
gunes peces fetes a mà. En general no presenten cap 
tipus d’acabat decoratiu, llevat de puntuals incisions 
de línies fetes a pinta. D’altra banda, és significativa 
la presència de vaixella de vidre, amb un nombre re-
duït de formes, representades essencialment per bols 
o escudelles, gots cònics o acampanats i copes de 
tija buida o massissa. És també important en aquests 
assentaments el conjunt de material de ferro, bàsica-
ment eines agrícoles, elements per a la caça i la pes-
ca i estris de cuina. D’altra banda, documentem, de 
manera més puntual, elements d’abillament personal, 
com peces d’orfebreria, amb sivelles de cinturó de 
bronze, anells, arracades, agulles i fíbules, així com 
denes de collar de vidre. Finalment, i completant el 
repertori de material domèstic, tenim els molins ma-
nuals rotatoris, que són força abundants, i sovint fets 
en pedra volcànica. En aquest sentit, no documentem 

la presència en cap assentament de les grans moles 
planes per molins hidràulics, que seran habituals en 
els assentaments altmedievals del segle X. 

En el seu conjunt, i en línies generals, la fixació cro-
nològica dels vilatges d’època visigoda és un aspecte 
complex, especialment pels problemes ja exposats 
d’interpretacions i datacions equívoques de les estra-
tigrafies i del registre material. Amb tot, resulta evi-
dent la diacronia dels assentaments, amb l’existència 
de fases successives d’ocupació i reestructuració dels 
espais, en relació potser, a cicles generacionals. Per 
ara, i en l’estadi actual del coneixement, podem si-
tuar amb més o menys precisió i de forma desigual, 
l’origen d’aquests assentaments a inicis del segle VI, 
o potser ja a la fi del V. D’altra banda, el moment 
d’abandonament final no resulta tan evident, i cal dir 
que tampoc seria molt homogeni. D’aquesta mane-
ra, el registre arqueològic ens insinua un abandona-
ment progressiu i un col lapse generalitzat d’aquests 
poblats, que sembla que s’ha de produir de forma 
discontínua al llarg del segle VIII. Per tant, observem 
que el seu període de vida podria arribar a abastar 
entre els dos-cents i els tres-cents anys, segons el cas. 

En aquest sentit, no sabem realment que passa en 
el primer quart del segle VIII en aquests assenta-
ments amb l’efecte de la invasió islàmica. En el cas 
singular del poblat de Bovalar (Seròs, Segrià)8 ales 
terres de Lleida, resulta evident l’incendi i la destruc-
ció del mateix entre els anys 711-723, però per ara 
esdevé un exemple puntual entre molts. En els as-
sentaments millor coneguts del territori de Barcino, 
no s’ha detectat cap indici d’acció violenta ni des-
trucció de les estructures, ni tampoccap evidència 
arqueològica de continuïtat directa de les estructures 
i dels espais d’habitació en època altmedieval. Per a 
la resta dels jaciments, les dinàmiques que s’obser-
ven són semblants, i potser el seu estudi detallat, 
juntament amb algunes datacions de C14, podran 
aportar alguna informació al respecte. Així doncs, 
és del tot necessari partir de l’anàlisi detallada de 
cadascuna de les estructures dels jaciments i dels 
seus materials associats, per determinar les cronolo-
gies i entendre l’evolució del conjunt i les seves fa-
ses. Sense aquest estudi individualitzat i minuciós de 
cada assentament, difícilment podrem establir clas-
sificacions, ni categories d’assentaments. D’aquesta 
manera, costa, per ara, discernir arqueològicament 
entre l’àmplia tipologia i la diversitat dels assenta-
ments rurals d’aquest període, així com definir la 
seva morfologia. No obstant això en aquest treball 
exposarem una sèrie d’assentaments clau que ens 
ofereixen dades per analitzar els models i la compo-
sició del poblament rural. 

8  PALOL, P. de (1999). «Poblat del Bovalar, Basílica paleocristiana, baptisteri i necrópolis del Bovalar». Del romà al 
romànic. Història, art i cultura de la Tarraconense mediterrània entre els segles IV i X, p. 145-146, 188-192, 319-321, 
343-345, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
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Així, i de forma preliminar, identifiquem tres grup-
so categories d’assentaments: els poblats amb pre-
cedent de vil·la romana baiximperial, els vilatges de 
nova planta (ex novo) amb cabanes situats a les zo-
nes agrícoles de la plana i, en tercer lloc, els assenta-
ments, granges i vilatges d’altura de nova creació amb 
construccions de pedra i fang situats en zones més o 

menys muntanyoses. Per altra banda, també comptem 
amb un bon nombre de jaciments parcialment exca-
vats i d’assentaments indeterminats, dels que per ara 
tenim un coneixement limitat. Aquests estan formats 
per estructures i restes puntuals, com ara conjunts de 
sitges i algun lacus. En gran part d’aquests casos cal 
dur a terme una tasca de verificació d’assentaments, 

Figura 3: plantes dels jaciments.
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on encara cal desestimar i afegir nombrosos jaciments 
mal atribuïts cronològicament9. 

L’estudi detallat d’aquests assentaments suggereix 
que podem identificar certes pautes o regles per a 
la ubicació dels espais d’habitatge, magatzems i ac-
tivitats artesanals i productives i les zones d’enterra-
ment, amb una organització deliberada. Presentem 
així, un primer avanç i una caracterització preliminar 
d’aquests assentaments i poblats, amb una descripció 
bàsica de les seves parts integrants, seguint la classi-
ficació dels grups d’assentaments abans esmentada. 

Assentaments i vilatges amb precedent 
de vil·la romana baiximperial

Comptem, fins ara, amb una dotzena de casos més o 
menys complets d’assentaments amb precedent im-
mediat de vil·la romana baiximperial. Aquests es ge-
neren en el segle VI i evolucionen al llarg dels segles 
VII i VIII. Es tracta dels jaciments de Plaça Major de 
Castellar del Vallès, l’Aiguacuit, Can Cabassa, Can Solà 
del Racó, Can Bonvilar, Can Marcet, Can Palau, Santi-
ga, Can Colomer, Can Bosch de Basea i Can Fonollet. 
Val a dir que hi ha altres exemples excavats parcial-
ment i menys clars, pendents d’anàlisi i confirmació 
(Roig 2009). 

En línies generals, observem com aquests nous as-
sentaments se situen en les proximitats i al voltant de 
les restes d’una vil·la baix imperial precedent ja aban-
donada, generalment sense reocupació directa de les 
seves edificacions, amb una tendència a evitar-les i a 
emplaçar les noves estructures en les zones perifèri-
ques. De vegades, alguns dels retalls i sitges dels nous 
assentaments trenquen estructures ja amortitzades i 
cobertes de terres de la vila precedent. En altres ca-
sos, també s’observa la readaptació i la transformació 
d’algun espai edificat per a un nou ús, sovint de tipus 
productiu. D’altra banda, també es documenta la uti-
lització de les antigues construccions com a pedrera i 
font de recuperació i espoli de materials reutilitzables, 
especialment certs elements constructius, com poden 
ser les tègules per a la seva reutilització en les tombes 
oa les soleres de les llars i els forns domèstics. 

Potser l’origen d’aquests nous assentaments de l’an-
tiguitat tardana, emplaçats al costat de les vil·les, pot 
ser fruit de la desestructuració de l’antiga hisenda 
baiximperial a mitjans-finals del segle V, i suposar 
una continuïtat d’explotació de la terra amb una altra 
organització i model, sense saber per ara sota quin 
règim de propietat. Aquests assentaments, igual que 
la resta de poblats ex novo de la plana, es caracterit-

zen per la presència d’estructures fetes amb materi-
als peribles, de les quals destaquen els grans retalls 
tipus cabana i àmbits de magatzem subterranis, les 
àrees de producció amb forns de pa, els lacus i di-
pòsits per al premsat, així com un elevat nombre 
de sitges per a l’emmagatzematge del cereal. Una 
mostra d’alguns dels assentaments més complets i 
millor coneguts atribuïbles a aquest grup són els que 
es descriuen a continuació. 

Un model exemplar de vilatge amb precedent de 
vil·la baiximperial, ens l’ofereix el jaciment de la 
Plaça Major de Castellar del Vallès (Vallès Occ.), si-
tuat als peus de la Serralada Prelitoral a 334 msnm 
i amb 1 ha d’ocupació aproximadament, sense 
conèixer encara la totalitat de l’assentament (ROIG 
2009; ROIG i COLL 2010 a i b). Es tracta d’un petit po-
blat de cabanes d’època visigòtica emplaçat en un 
espai buit al mig d’una hisenda baiximperial, entre 
la seva part residencial i la seva part productiva ja 
abandonades, i amb una amplitud cronològica que 
abraça d’inicisdel segle VI al VIII. En aquest sentit, 
sabem que la part residencial d’aquesta vila està si-
tuada, en part, sota les masies de Can Torras i Can 
Gorina, i l’actual plaça Major, a uns 100 metres de 
distància de la pars rustica.

L’arqueologia, ens permet caracteritzar les estructu-
res i l’organització d’aquest poblat, identificant, en 
primer lloc, la seva àrea d’habitació i d’emmagatze-
matge, amb 4 grans retalls tipus cabana amb llar de 
foc, forns domèstics i forats de pal perimetrals, així 
com àmbits subterranis de magatzem amb encaixos i 
lleixes interiors, i un conjunt de gairebé 60 sitges. En 
segon lloc, identifiquem dues àrees productives de 
transformació i processament de productes agrícoles, 
amb una zona de premsatge i decantació de líquids 
(vi) amb dos lacus associats, i una zona d’elabora-
ció de pa amb un àmbit subterrani amb tres forns 
circulars. Aquestes dues últimes àrees probablement 
tindrien un caràcter i un ús comunal. Finalment, vam 
documentar la necròpolis del poblat, amb un total 
de 21 tombes excavades, agrupades en el costat oest 
de l’assentament. Totes aquestes àrees funcionals i 
estructures d’habitació, un cop abandonades, són ta-
pades amb terres i utilitzades com a abocadorsentre 
final segle VI i mitjan segle VII. D’aquesta manera, 
observem que l’assentament es desplaça lleugera-
ment cap a la terrassa superior del costat nord-oest, 
amb la construcció de noves estructures de material 
perible i noves sitges durant els segles VII-VIII. 

Pel que fa a l’àrea de residència del vilatge del segle 
VI, l’element principal i més rellevant, és la cabana 
amb llar (E30), que centralitza l’assentament i articula 

9  Sense ser exhaustius, hem recollit alguns dels principals jaciments amb presència d’estructures segures d’aquest període, que apa-
reixen situats al mapa adjunt. Entre aquests, per citar només uns exemples, destaquem els de Bòbila Bellsolà/Pla de Mogoda, Can 
Bernades, el Padró de Santiga, Pla d’Antena/Sant Nicolau d’Arraona, Plaça Vella de Terrassa, etc. (COLL et alii 1997:37-57) (ROIG 2009).
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la resta d’espais. Aquesta cabana és de planta rec-
tangular de 3.5 x 3 m (10 m2), feta a partir d’un retall 
subterrani de poca profunditat, amb un accés pel cos-
tat nord-oest, mitjançant una rampa o passadís amb 
lleuger pendent que accedeix a l’interior de l’estada . 
En un dels laterals, i recolzat a la cara interior de la 
paret, es localitza una llar rectangular delimitat per 
llosetes falcades i amb solera d’argila termoalterada 
de 70x60 cm. En tot el perímetre exterior, llevat de 
la porta d’accés, es documenten un total de 19 fo-
rats de pal alineats, que corresponen a l’estructura de 
les parets perimetrals fetes de troncs i tàpia, potser 
amb travessers o taules de fusta, que tancaven aquest 
àmbit d’habitació. La coberta era feta de bigues de 
fusta, brancatges i fang, sense presència de teula. A 
l’espai interior es van localitzar diversos forats de pal 
més petits i puntes d’estructures de fusta que corres-
pondrien a mobiliari fix de l’habitació, probablement 
bancs correguts i / o llits, a manera de cartel recol-
zades en les parets perimetrals i falcades a terra les 
nits. El paviment de la cabana consistia, tan sols, en 
una capa d’argila piconada que recobria i anivellava 
les irregularitats del terreny. Ara per ara, aquesta ca-
bana de tipologia germànica i estructura perible de 
planta tan regular, no presenta cap paral·lel conegut 
en el territori català, sent, per tant, un dels primers ex-
ponents clars d’aquesta nova arquitectura lígnia dels 
assentaments rurals d’època visigoda. 

Així mateix, adossat a la paret posterior d’aquesta 
cabana, es va identificar un altre retall de planta el-
líptica allargada de 5.5 m de llarg per 3.5 m d’ample 
(E32). Aquest àmbit presentava al seu interior i re-
colzat a la paret separadora, restes d’una estructura 
de combustió, simètrica a la de la cabana del cos-
tat oposat. També es van identificar dos encaixos 
paral·lels de dòlia en un extrem, i alguns forats de 
pal i retalls circulars per a les bigues de suport de 
la coberta, així com puntes d’elements i dispositius 
interns de fusta. Probablement es correspon amb un 
àmbit d’habitació secundari, amb usos compartits de 
magatzem i treball, atenent a la presència de dolia 
i les restes de forn / llar. El seu nivell d’abandona-
ment, igual que la cabana anterior, es situa cap a 
finals del segle VI-inicis del segle VII. D’altra banda, 
al sud de la cabana E30 es va identificar un gran re-
tall de planta el·líptica irregular, de 8 mx 12 m (E12). 
Aquesta estructura, per ara de funcionalitat incerta, 
va ser utilitzada com a abocador de deixalles domès-
tiques en el darrer moment de vida de l’assentament 
i els estrats de rebliment han proporcionat abundant 
material arqueològic10. Al nord de la cabana central 
es va documentar un altre retall subterrani de planta 

el·líptica irregular de 5 m d’ample per 6 m de llarg i 
una profunditat conservada de 1m (E39). Presentava 
encaixos i subcubetes interiors a diferent nivell, així 
com un total de 12 forats de pal distribuïts pel perí-
metre exterior del costat nord del retall, i atribuïbles 
a les parets de tancament d’aquest àmbit, fetes de 
troncs i tàpia. Per les seves característiques morfolò-
giques, especialment la presència de subretalls i en-
caixos interiors, podria correspondre a un espai de 
magatzem i treball. També documentem la presència 
de diferents rases o canals d’evacuació d’aigües resi-
duals, repartits per la part central de l’assentament, i 
emplaçats al voltant de les estructures subterrànies i 
els àmbits construïts. 

En relació a l’àrea de transformació i processament 
de productes agrícoles, destaca, en primer lloc, una 
zona de premsat destinada a l’elaboració de vi que 
ocupa un espai construït d’uns 9’5 x 4 (38 m2) i se si-
tua al costat de la cabana central. Aquesta zona que-
da delimitada per les restes conservades d’un mur 
perimetral amb sòcol de pedres unides amb fang, i 
està formada per dos dipòsits (lacus) i una base de 
premsa amb els forats d’encaix dels arbores. Tots 
dos lacus són de planta rectangular fets amb parets 
de pedra i morter i arrebossat d’opus signinum. Un 
d’ells es situa just al costat i per sota de la base de 
la premsa, per recollir el líquid de la darrera prem-
sada11. D’altra banda, la base de la premsa, també 
de planta rectangular (1’80mx 1m), conserva restes 
d’una solera feta d’opus signinumamb un ressalt cen-
tral circular, construïda amb una preparació de ru-
dus de petites pedres. 

D’altra banda, identifiquem una altra àrea producti-
va de l’assentament, en aquest cas allunyada uns 35 
metres del nucli central i dels espais d’habitació del 
vilatge. Es tracta d’una àrea d’elaboració de pa, con-
sistent en un gran retall a manera d’àmbit subterrani 
de treball, de planta el·líptica de 15 x 10 metres i amb 
un espai útil d’uns 140 m2 (E9). Presenta tres forns 
perimetrals i un accés en rampa en el costat nord-
est. Aquests forns estan distribuïts per tres dels cos-
tats de l’àmbit subterrani i tots ells són de cambra de 
cocció única de planta circular i secció hemisfèrica o 
lenticular, entre 170 i 210 cm de diàmetre. Presenten 
una solera plana i unes parets d’argila termoalterada 
formant una petita cúpula. La boca de càrrega s’obre 
cap a l’interior del gran retall de treball. Aquesta 
gran àrea de producció amb forns és utilitzada de 
forma successiva durant el segle VI, i és abandona-
da progressivament entre finals del mateix segle i 
els inicis del segle VII, amb l’abocament intencionat 

10  Entre aquests destaca la ceràmica de cuina local-regional (LRCW, formes Raynaud A1, A2, B1, B2), la ceràmica comuna regional 

Hayes 80B/99, 94 i 103), i diferents peces de vidre (formes Foy 21A i 21C)..

11 Les seves dimensions són 220x125x65cm (1787 litres de capacitat conservada) i 175x105x45cm (875 litres de capacitat conserva  
 da).
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de terres, convertint-se en un espai d’abocador amb 
presència abundant de material arqueològic12. 

En el sector nord del jaciment es va localitzar una 
àrea d’emmagatzematge amb una densa concentra-
ció de sitges, més de seixanta fins al moment, que 
configuren dos grups cronològicament diferenciats i 
atribuïbles a dos moments de vida de l’assentament. 
D’una banda tenim un primer conjunt de sitges que 
estan en ús i són amortitzats al llarg del segle VI, 
que es relacionarien amb el nucli residencial central 
de la cabana amb llar. D’altra banda, tenim un se-
gon grup de sitges més tardà que funcionaria durant 
el segle VII i VIII, sent abandonat definitivament al 
llarg d’aquest últim segle. En aquest cas, la seva dis-
tribució, formant agrupacions de 2 o 3 sitges més o 
menys separades, així com les característiques dels 
abocaments i del abundants materials domèstics lo-
calitzats en el seu interior, plantegen la possibilitat 
que els espais d’habitació d’aquesta fase final de l’as-
sentament podrien estar emplaçats just a sobre deles 
sitges/graners, havent desaparegut l’estructura supe-
rior i l’alçat de les edificacions. 

Finalment, també coneixem part de l’àrea funerària 
del vilatge situada al costat est, configurant un espai 
ben definit destinat a cementiri. La seva disposició és 
allargada i presenta un total de 21 tombes conegudes, 
detectant-se dues zones ben diferenciades espacial i 
cronològicament. D’aquesta manera, tenim una agru-
pació de 6 tombes al sud i una agrupació de 9 tombes 
al nord, amb una alineació entre elles de 6 tombes 
intermèdies. El primer grup és tipològicament homo-
geni amb 6 sepultures en caixa de tegulae disposa-
des a doble vessant, orientades amb la capçalera al 
nord, i amb un total de 2 individus infantils i 6 adults 
(dues tombes estan reutilitzades amb reinhumacions). 
Aquest primer grup correspon al segle VI. El segon 
grup, situat al nord i lleugerament desplaçat del pri-
mer, presenta un total de 9 tombes, de les quals 6 
són de caixa de tegulae mixtes i 3 en caixa de lloses 
i pedres, amb una datació entre mitjan segle VI i el 
VII. D’aquestes tenim 4 individus infantils i 5 adults. 
Finalment, de les 6 tombes intermèdies en filera, te-
nim dues tombes infantils, una de fossa simple i una 
altra amb caixa de fragments de tegulae, i les quatre 
restants són tombes d’adults de caixa de lloses. 

Un altre jaciment característic del model d’assenta-
ment amb precedent de vil·la romana és el de l’Aigua-
cuit (Terrassa, Vallès Occ.), situat a uns 230 msnm en 
les planes fèrtils del Vallès i en les rodalies de l’antic 
bisbat d’Ègara. En aquest cas no tenim el jaciment 

conegut en la seva totalitat, ja que algunes zones 
perimetrals i estructures localitzades no es van ex-
cavar13. Amb tot, s’observa una superfície d’ocupació 
de gairebé 1 ha, centrada per les restes d’una vil·la 
romana d’origen alt imperial construïda a mitjan se-
gle I dC i reestructurada en el baix imperi. En aquest 
cas, coneixem en part la seva estructura construïda, 
articulada mitjançant un gran corredor pavimentat 
amb opus signinum, així com la seva amortització i 
abandonament final cap a mitjans-finals del segle V. 
A partir de l’estudi dels materials i de les estratigra-
fies de les últimes fases del jaciment, ha estat possi-
ble detectar una continuïtat de poblament a la zona, 
amb una transformació i una reocupació del lloc, 
per part d’un nou assentament d’època visigoda en-
tre els segles VI i VIII, amb retalls subterranis tipus 
cabana enfonsada i sitges. D’altra banda, també es 
va detectar la instal·lació posterior d’un assentament 
altmedieval dels segles IX-X14. 

Pel què fa a l’ocupació de l’antiguitat tardana, en 
tenim un coneixement parcial, especialment dels 
grans retalls subterranis que no es van arribar a 
excavar i on només es van realitzar rases puntuals, 
així com també de moltes deles sitges localitzades 
que no van ser excavades. Malgrat tot, i a partir 
de les restes conegudes, podem observar com les 
noves estructures s’emplacen a tocar de les edifi-
cacions centrals de la vil·la baiximperial, amb ten-
dència a evitar el seu espai construït ja abandonat. 
Identifiquem, així, tres grans retalls subterranis de 
funció indeterminada, així com un retallel·líptic ti-
pus cabana enfonsada, amb unes dimensions de 
5.5 x 4.5 m, i amb una llar i un petit forn domèstic, 
un de solera d’argila i un altre de llosa de pissarra. 
Al centre d’aquesta estructura es situa un forat de 
pal que ens indica l’existència d’una coberta feta 
de material perible. D’altra banda, també es do-
cumenta un gran magatzem subterrani de planta 
rectangular amb dos àmbits diferenciats, i un total 
de 14 sitges de perfils globulars i fons pla, formant 
una agrupació més o menys ordenada emplaçada a 
la banda nord-oest a escassos metres de les cons-
truccions derruïdes de la vil·la baiximperial.

Respecte al material arqueològic de l’assentament 
visigot, destaca l’abundant registre ceràmic amb un 
predomini, gairebé absolut, de la ceràmica comu-
na i de cuina reductora a torneta ia mà, amb unes 
formes basades en les olles de vora motllurada i les 
cassoles, així com la presència molt puntual d’algu-
na importació, com pot ser gran part d’un àmfora 
Keay-LIVB. D’altra banda, també es va documen-

12  Destaca l’elevada presència de ceràmica, especialment la reduïda de cuina d’origen local-regional i en molta menor me-
sura la vaixella d’importació tardana, amb presència exclusiva de ceràmica ARS-TSAD, formes Hayes 91C i 94. 

13  Barrasetas et alii 1994 

14  Coll et alii 1997: 37-57; Roig 1999: 139-140; Roig 2009
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tar abundant material de ferro d’ús agrícola i d’ús 
domèstic. Amb tot, en aquest assentament sobre-
surt el material de vidre, bàsicament les denes de 
collaret i el material d’orfebreria, com una sivella 
de cinturó arronyonada de passador rectangular i 
superfície incisa i un esperó de bronze del segle 
VII. En aquest sentit, és especialment rellevant la 
identificació d’aquest esperó de bronze de tipologia 
merovingio-longobarda, que constitueix un element 
singular d’orfebreria, per ara únic a Catalunya i en 
l’àmbit visigòtic peninsular. Es tracta d’una peça de 
bronze de forma arquejada de braços allargats paral-
lels, amb la seva cara exterior decorada al burí amb 
un motiu repetit de rombes puntejats. La puntera 
és de ferro. L’esperó anava associat a una sivella de 
capçat que formaria part del corretjam de subjec-
ció a la bota del genet. Aquest singular element va 
aparèixer en un estrat d’abocador dins d’una sitja, 
al costat de ceràmica de cuina i restes domèstiques. 
Aquest tipus de peces d’orfebreria, escasses en el 
món germànic, apareixen en les necròpolis, sempre 
associades a elements aristocràtics. La cronologia 
d’aquestes peces va del segon quart del segle VII, 
en el nord d’Itàlia, al tercer quart del mateix se-
gle a França. D’aquesta manera, aquest esperó de 
l’Aiguacuit podria indicar la presència d’algun per-

sonatge rellevant, genet o milites, en l’assentament 
(Roig 1999). 

Finalment, també volem comentar el cas del jaciment 
de Can Solà del Racó (Matadepera, Vallès Occ.), amb 
una vil·la romana completa del baix imperi, encara 
no excavada en profunditat, de la qual es coneix la 
planta del sector residencial, amb diferents àmbits 
pavimentats amb opus signinum i dues habitacions 
amb exedres, un possible sector de magatzem amb 
encaixos de dolia lleugerament apartat i una necrò-
polis coetània situada a escassos cinquanta metres17. 
Els nivells d’abandonament de les edificacions es 
poden situar dins el segle V. Aquesta vila, situada 
a uns 465 msnm als peus de la Serralada Prelitoral, 
presenta una continuïtat de poblament amb la instal-
lació d’un nou assentament de l’antiguitat tardana 
datat entre els segles VI-VIII. Aquest, es troba em-
plaçat en els voltants de la part edificada de la vila, 
lleugerament desplaçat i evitant les construccions, 
amb una superfície d’ocupació aproximada de gai-
rebé 1 ha. El nou assentament, encara no conegut 
en la seva totalitat, es caracteritza per un nombrós 
conjunt de sitges, algun retall subterrani, àrees de 
forns, així com una necròpolis associada de seixanta 
sepultures en fossa simple i coberta de lloses. 

Figura 4: vista del sector central del vilatge de Can Gambús-1 amb un gran retall tipus cabana enfonsada del segle VI, amb les abocades de terres i cendres 

del moment d’abandó, i la concentració de sitges posteriors dels segles VII i VIII, que en alguns casos es retallen en el seu rebliment.
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Assentaments i vilatgesex novo de caba-
nes a les planes agrícoles

Les excavacions dels últims deu anys han tret a la 
llum nombrosos assentaments d’aquest tipus a Ca-
talunya, la majoria dels quals són inèdits i en gran 
part estan pendents d’estudi i revisió. Al territori de 
Barcelona disposem per ara de vuit casos segurs de 
vilatgesex novo de l’antiguitat tardana excavats en 
extensió, amb estructures d’habitació tipus caba-
na enfonsada i estructures subterrànies fetes amb 
materials peribles. Aquests assentaments, alguns de 
dimensions considerables i amb un elevat nombre 
d’estructures, es troben ubicats en les planes agríco-
les. El seu emplaçament se situa entre els 100 i 200 
metres d’altura, en zones de suaus turons i carenes 
aplanades envoltats de plans fèrtils i camps de con-
reu. Presenten una distribució desigual pel territori, 
amb una alta densitat d’assentaments en determina-
des zones, i molt propers entre si, especialment en 
el territori del Vallès. Es tracta de Can Gambús-1, 
Els Mallols, la Bastida, els Vinyalets, Torre-romeu, Ca 
l’Estrada, Pla del Serrador i la Solana. 

L’aparició d’aquests poblats de nova planta reflecteix 
de manera clara un canvi econòmic i una nova es-
tratègia d’explotació del camp durant l’antiguitat tar-
dana, amb la creació d’un nou model de poblament 
en llocs sense precedents romans directes. En la nos-
tra opinió, aquests assentaments presenten elements 
clars d’organització i espais productius d’ús comuni-
tari, que en el seu conjunt segueixen unes mateixes 
pautes pel que fa a elements i a estructures integrants. 
Aquests poblats probablement estarien formats per 
més d’un nucli familiar, potser entre 4 o 5 unitats com 
a màxim, configurant petites comunitats camperoles. 
En aquest sentit, les superfícies d’ocupació dels assen-
tamentsi les necròpolis associades, tampoc són ex-
tremadament grans. Així, observem uns poblats més 
grans i de major extensió, entre 1 i 2 ha de superfí-
cie d’ocupació, amb un nombre més elevat d’estruc-
tures (entre 100-300 estructures), i uns assentaments 
menors amb menys d’1 ha de superfície d’ocupació 
i un nombre més reduïtd’estructures integrants (en-
tre 40-80 estructures). En línies generals, l’amplitud 
cronològica d’aquests assentaments ex novo, abraça 
dels segles VI al VIII, amb diferents fases evolutives 
successives. 

En conjunt, igual que els assentaments amb precedent 
de vil·la baiximperial, aquests es caracteritzen per una 
arquitectura de terra i fusta, amb grans retalls subter-
ranis de treball, amb àrees de forns i premses, unitats 
domèstiques i d’habitació amb cabanes enfonsades i 
un elevat nombre de sitges. En alguns casos s’ha do-
cumentat l’existència de necròpolis, poc extenses en 

la seva majoria i sempre sense esglésies associades. 
Així mateix, en tots aquests poblats camperols de pla-
na, es constata l’absència absoluta d’elements de tipus 
defensiu o de fortificació de l’assentament, ja siguin 
fosses, traces de tanques, o restes de murs perimetrals 
a manera de tancaments o muralles protectores. 

D’altra banda, l’elevat nombre de sitges de la majoria 
dels vilatges, delata la seva base agrícola, així com 
una considerable capacitat d’emmagatzematge de 
cereal, que en alguns casos supera el propi consum 
de l’assentament (seria el cas dels poblats de Can 
Gambús-1 amb 232 sitges, o Mallols amb 139 sitges, 
per citar només dos exemples). D’aquesta manera, 
se’ns planteja l’existència en aquests llogarets d’un 
excedent de cereal amb el qual poder comerciar i 
potser pagar impostos o rendes. En aquesta línia, 
detectem una elevada concentració de vilatges agrí-
coles en el que seria l’antic territori de Barcino i al 
voltant del  bisbat d’Ègara i la seva àrea d’influència 
que, grosso modo, es correspon amb l’actual De-
pressió Prelitoral i la comarca del Vallès. 

A nivell d’interpretació preliminar, i com a hipòtesi ja 
exposada, podríem parlar de l’existència d’una xar-
xa de vilatges i assentaments pagesos distribuïts pel 
territori de Barcino-Egara, que generaria una pro-
ducció agrícola considerable amb la qual pagar im-
postos. Aquests poblats constituirien, doncs, la base 
productiva del bisbat i del fisc durant el segle VI i 
VII en aquesta demarcació (ROIG, 2009). En aquest 
sentit, aquest graner que serà el territori del Vallès 
durant l’antiguitat tardana, pren totalment sentit en 
llegir el conegut i singular document de l’any 592 
sobre el fisc de Barcelona (De fiscoBarcinonensi). 
En aquest text es diu, explícitament, que els agents 
i auxiliars del fisc dels territoris sota l’administració 
o dependents de Barcelona, han d’exigir al poble (...
populumexigere...) els impostos en espècie (...procu-
raveritin specie...inibihordeo...).És doncs, en aquest 
context de fiscalitat en espècie que es podria enten-
dre aquesta concentració d’assentaments camperols 
en aquest territori, així com l’elevat nombre de sit-
ges/graners de què disposen i la seva considerable 
capacitat d’emmagatzematge de cereal. 

Exposarem aquí alguns exemples model d’aquest ti-
pus d’assentament, sense entrar en el seu anàlisi pro-
fund ni en les seves problemàtiques interpretatives 
i cronològiques, tasca que cal desenvolupar en un 
altre marc15. Així, dins d’aquest grup i com a expo-
nent de vilatgeex novo, destaca l’assentament de Can 
Gambús-1 (Sabadell, Vallès Occ.), amb una cronolo-
gia que abraça des d’inicis del segle VI fins a mitjans-
finals del segle VIII. Es troba emplaçat a la part alta 
d’una suau carena a 198 msnm, en una zona sense 

15  Deixo per a la tesi els estudis detallats i en profunditat dels jaciments, així com les seves dades precises i tècniques, i les anàlisis 
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cap precedent de poblament anterior del baix imperi. 
En aquest sentit, l’excavació arqueològica extensiva 
de més de 100 hectàrees al seu voltant no ha testimo-
niat cap tipus d’assentament amb el qual es pogués 
relacionar. Aquest poblatde nova creació, excavat en 
la seva totalitat i en curs d’estudi, presenta un total 
de 324 estructures arqueològiques i una superfície 
d’ocupació d’unes 1’7 ha, sent un dels més complets 
que tenim per ara en el territori. L’anàlisi detallada 
del conjunt d’estructures, del que presentem aquí 
un primer avanç, ens ha permès establir tres grans 
fases o moments evolutius al llarg dels seus quasi 
tres-cents anys de vida. Aquestes fases han estat de-
terminades a partir de la seqüència estratigràfica de 
les successives estructures arqueològiques, que en 
alguns casos es superposen i es tallen, ia partir de 
l’estudi del material arqueològic associat16. 

El jaciment consta de nou grans retalls tipus caba-
na enfonsada i àmbits subterranis, un d’ells amb 
forn domèstic, un sector productiu per al premsat, 
amb dos dipòsits (lacus) i quatre encaixos de dolia 
associats, dos pous d’aigua situats en el perímetre 
del poblat, diverses cubetes i un total de 232 sit-
ges repartides per l’assentament. Aquests graners 
són de perfils esfèrics i troncocònics amb el fons 
irregularment aplanat i en alguns casos presenten 
dimensions considerables. Sovint s’observen agrupa-
cions de quatre o cinc sitges, així com certes ali-
neacions i concentracions més o menys ordenades, 
que potser podrien indicar els espais ocupats per 
les estructures superiors de les cases i els alçats dels 
magatzems i coberts desapareguts. En el cas dels 
dos dipòsits vinculats amb l’àrea de premsat, podem 
observar l’herència d’una tècnica constructiva de 
clara tradició romana. Aquests lacus presenten una 
estructura construïda subterrània feta amb murets 
de pedra lligada amb morter de calç, amb un rudus 
de pedres a la base i amb un recobriment imperme-
abilitzant d’opus signinumen tot el seu interior. A la 
solera presenten una concavitat central per facilitar 
la recollida i la deposició del solatge (pòsit, millor). 
Les seves dimensions són més aviat reduïdes, el pri-
mer fa 119x111x44 cm, amb 582 litres de capacitat 
conservada i el segon 246x145x40 cm. Amb 1.570 li-
tres de capacitat conservada. Cal considerar que van 
aparèixer escapçats pràcticament en la seva meitat, 
de manera que caldria duplicarles seves capacitats. 

D’altra banda, i en relació a les grans estructures 
complexes de tipus subterrani, cal destacar un gran 
retall de planta el·líptica irregular d’uns 9x5 m (E266), 
potser una cabana enfonsada, amb dos àmbits inte-

riors a diferent nivell, i amb dos fases d’ús i amortit-
zació. En el seu segon i últim moment, es readapta 
l’espai i s’omple l’àmbit inferior, creant un nivell de 
circulació més elevat, i es construeix una estructura 
de combustió semiexcavada en el perfil del retall i 
una rampa d’accés lateral. Aquest forn domèstic, de 
planta més o menys circular de 80 cm de diàmetre, 
presentava una solera feta de fragments de tègula i 
dolium. Un altre exemple d’aquest tipus d’estructu-
res, el tenim en un gran retall subterrani de plantael-
líptica irregular de 13x7 metres, del qual es distin-
geixen dos espais a un mateix nivell, un dels quals 
presenta tres grans forats de pal en el seu perímetre 
interior (E85). En aquest cas no es va documentar 
cap tipus d’estructura de combustió associada. 

Així mateix, el poblat disposa d’una necròpolis si-
tuada al seu extrem nord, lleugerament separada 
dels àmbits d’habitació i de producció, a escassos 
vint metres. Presenta una distribució més o menys 
ordenada de les sepultures, fent alineacions i amb 
dos sectors diferenciats cronològicament. Un primer 
grup atribuïble al segle VI amb 5 sepultures en caixa 
de tegulae a doble vessant, molt arrasades, i un se-
gon grup més nombrós de 30 tombes en fossa sim-
ple i coberta de lloses, atribuïble als segles VII-VIII. 
En el seu conjunt, disposem només d’un total de 35 
tombes conservades (37 individus), observant, per 
això, grans espais buits entre elles. D’aquesta mane-
ra, i considerant la superficialitat de les sepultures, 
l’efecte dels rebaixos antròpics i l’erosió, i el grau 
de arrasament de les mateixes, es podria considerar 
l’existència d’un major nombre d’enterraments. D’al-
tra banda, i en relació a la població de l’assentament, 
es van recuperar un total de 15 individus més, que 
a diferència dels anteriors, van aparèixer abocats a 
l’interior de les sitges i en un dels pous, juntament 
amb animals morts i restes d’escombraries, sense 
cap tipus de tractament funerari. La datació de C14 
d’un dels individus llençats en sitja ens dóna una 
cronologia absoluta entre la segona meitat del segle 
VII i el primer quart del segle VIII, i d’altra banda, 
la datació d’un individu enterrat a la necròpolis, en 
una tomba de fossa simple amb coberta de lloses, 
ens proporciona també una datacióentre la segona 
meitat del segle VII i el primer quart del segle VIII17. 

Els estrats de rebliment i d’amortització de les estruc-
tures va proporcionar abundants materials arqueolò-
gics, essencialment ceràmica, fauna, vidre i metall, 
essent els característics d’un assentament agrícola. 
Del seu conjunt destaca el gran nombre de recipients 
de ceràmica, amb prop de deu mil elements recu-

16  Can Gambús-1. Individu 1 abocat a la sitja E94: Referència UBAR-906, datació radiocarbònica de 1320±35 BP, datació calibrada 
de cal AD 650-730 al 70’2% a 2 sigmes i una datació calibrada experimental de cal AD 671. Can Gambús-1. Tomba E391 en fossa 
simple: Referència UBAR-905, datació radiocarbònica 1345±35 BP, datació calibrada de cal AD 663-726 al 80’6% a 2 sigmes i 
una datació calibrada experimental de cal AD 663 (MESTRES  2007) (ROIG 2009 i 2011).

17  FRANCÈS et alii 2007.
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perats i més de sis-centes peces individualitzades. 
En primer lloc, vam documentar una presència molt 
puntual de ceràmica d’importació, corresponent a 
la vaixella fina de taula (DSP i ARS) i als conteni-
dors amfòrics (africans i orientals), datables al segle 
VI i associats a la fase inicial del vilatge. En segon 
lloc tenim la ceràmica reduïda de cuina, que és to-
talment majoritària amb gairebé el 80%, i amb un 
extens repertori tipològic d’olles, cassoles, morters, 
etc. En un tercer grup tenim la ceràmica comuna 
oxidada, amb vasos i gerres d’emmagatzematge, se-
guida dels grans contenidors de ceràmica a mà tipus 
dolium. Finalment, també identifiquem nombrosos 
elements ceràmics no recipients, com peces disco-
ïdals retallades sobre fragments de tegulae i dolia, 
sovint perforats com a pesos de teler, fusaioles, etc. 
Així mateix, també cal assenyalar l’alta presència de 
peces de vidre, corresponent al servei de taula, amb 
plats, bols i copes. D’altra banda, i relacionat amb 
la base agrícola de l’assentament, es van recuperar 
un bon nombre de molins manuals rotatoris, molts 
d’ells fets de pedra volcànica. El material de ferro 
és molt abundant, amb un predomini dels ganivets 
de cuina, cullerots, falçs, claus i falques, esquelles, 
etc. El material de bronze és més reduït, i consisteix 
bàsicament en elements d’ornament personal, com 
anells, braçalets, arracades, sivelles de cinturó i agu-
lles. Com a element singular i atípic en aquest tipus 
de jaciments, cal esmentar la localització puntual 
d’una petita làmina circular d’or de tipus ornamental 
(1’5 cm) procedent del rebliment d’una sitja.

Un altre assentament de nova planta del territori de 
Barcino, molt semblant al de Can Gambús-1 i amb 
unes mateixes característiques, és el poblat dels Ma-
llols (Cerdanyola), excavat en tota la seva extensió i 
recentment publicat de forma monogràfica18. El ja-
ciment està situat en una suau carena enmig deles 
planes del Vallès a 106 msnm i amb una superfície 
d’ocupació de 1’2 ha. Presenta un total de 197 es-
tructures amb una cronologia entre els segles VI-
VIII. L’assentament consta de set grans retalls, algun 
del tipus cabana enfonsada amb restes de llar, tres 
encaixos de dolia, un lacus, dues grans àrees pro-
ductives amb forns de pa, onze cubetes i un conjunt 
de 139 sitges. Les zones de forns estan situades en el 
perímetre de l’assentament, lleugerament apartades 
de l’àrea d’habitació. Una d’aquestes zona presenta 
un gran retall de planta subrectangular de 6x4’1x1’46 
m (uns 24 m2 d’espai útil), amb quatre forns circulars 
perimetrals disposats al voltant del gran retall amb 
les boques obertes cap al seu interior. Aquests forns 
són de cambra única de perfil hemisfèric, amb la 
solera plana i les parets fetes d’argila. El segon sector 
de forns presenta també un gran retall de planta su-
brectangular amb les parets divergents, bastant ver-
ticals i asimètriques, amb unes dimensions regulars 

de 9x6x0’80 m (uns 43 m2), i amb almenys dos forns 
circulars de solera plana associats.

També es van documentar en aquest jaciment, qua-
tre tombes en fossa simple formant un petit grup aï-
llat en un sector. Tanmateix, però, la seva necròpolis 
encara no s’ha excavat, pel fet de trobar-se situada 
fora de l’àmbit d’intervenció, a poc més d’una cin-
quantena de metres de distància dels àmbits d’habi-
tació i de producció. D’altra banda, es van localitzar 
vuit esquelets humans a l’interior de quatre sitges, al 
costat de restes d’escombraries, sense cap tipus de 
tractament funerari. El singular registre deposicional 
i la seva particular disposició anatòmica ens perme-
ten interpretar-los com a individus de l’assentament 
que han estat llençats a l’interior de sitges utilitzades 
com a abocador.

Un altre exemple representatiu dels vilatgesex novo, 
en aquest cas situat en l’estreta franja de pla litoral a 
uns 28 msnm, és el jaciment de la Solana (Cubelles, 
Garraf), també excavat en extensió, però amb un 
coneixement parcial en el seu conjunt, i que ha es-
tat recentment publicat en una monografia22. Aquest 
assentament, amb unes fases evolutives no gaire cla-
res i en procés de revisió, presenta una superfície 
d’ocupació d’unes 0’7 ha, sense haver-se excavat en 
la seva totalitat, amb un conjunt de 103 estructures 
i una cronologia fixada pels seus excavadors en el 
segle VI-VII, i que molt probablement caldria allar-
gar fins al segle VIII.El poblat presenta sis grans re-
talls, dos dels quals podem interpretar com a àrees 
de forns de pa, i la resta com a possibles àmbits 
d’habitació del tipus cabana enfonsada amb indicis 
precaris de llars. Una d’aquestes àrees de forns es 
troba en el perímetre de l’assentament, allunyada de 
la zona central amb més alta densitat d’estructures. 
Està integrada per un gran retall subterrani com a 
àmbit d’accés i treball, d’uns 8x5 m (40 m2), i amb un 
forn perimetral de cambra única, de planta circular 
i perfil lenticular, d’uns 2 m de diàmetre. La solera 
és plana i està feta d’argila termoalterada, així com 
també les parets i la volta hemisfèrica, amb la boca 
oberta cap a l’interior del gran retall. Així mateix, es 
van identificar un total de 87 sitges a l’assentament i 
una àrea de premsa molt malmesa situada a l’extrem 
est, que conservava dues pedres amb encaixos per 
als arbores i un lacus associat. També es documen-
ten tres lacus aïllats i dispersos pel perímetre oest de 
l’assentament, també molt arrasats.

D’altra banda, i tal com ja recollíem al vilatge de Can 
Gambús-1 i als Mallols, en el cas dela Solana també 
cal destacar la presència d’un total de 10 individus 
abocats a dins de les sitges juntament amb restes 
d’escombraries i sense cap tractament funerari. Així 
mateix, s’identifica també una petita agrupació de 

18  BARRASETAS I JÀRREGA 2007.
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cinc tombes en fossa en un sector de l’assentament. 
D’altra banda, sabem de l’existència d’una àrea fune-
rària, excavada parcialment durant els anys seixanta 
del segle XX, i situada als voltants del jaciment a 
escassos cent metres, que caldria relacionar amb el 
vilatge. Es van localitzar un total de 23 tombes, amb 
una tipologia que es reduïa a tombes en caixa de 
tegulae a doble vessant, en menor nombre, tombes 
en caixa de lloses i tombes en fossa simple.

Assentaments i vilatgesex novo d’altura 
amb construccions de pedra i fang

Per ara disposem de pocs exemples d’aquest tipus 
d’assentament, amb només tres jaciments segurs en 
el territori estudiat. Aquests són Vilaclaraal Bages, el 
Collet dels Clapers al Solsonès i el Serrat dels Tres 
Hereusal Berguedà. Val a dir, però, que hi ha altres 
casos mal datats i actualment en procés de revisió 
i estudi, que caldria afegir a la llista. El seu empla-
çament se situa al voltant dels 400-800 metres en 
zones de muntanya mitjana, de terreny irregular de 
tipus rocós i relleu més o menys accidentat, amb 
poques zones planes aptes per als camps de cultiu 
de cereal, i sense precedents directes de poblament 
romà baiximperial als seus voltants.

A partir dels casos coneguts podem observar que 
es tracta d’un poblament dispers en alçada, amb as-
sentaments de petites dimensions en alguns casos, 
entre 125 i 500 m2 d’ocupació, que potser podríem 
definir com a unitats d’habitació i producció de tipus 
unifamiliar, a manera de granges o caserius. En al-
tres casos de major grandària, potser, podrien agru-
par més d’un nucli familiar. Aquests assentaments 
presenten construccions que incorporen la pedra, 
amb habitacions i àmbits delimitats amb murs de 
pedra col·locada en sec o barrejada amb fang, sense 
ús del morter de calç. Les cobertes són de material 
perible, i no es documenta la presència de tègula. 
En relació a la base productiva d’aquests assenta-
ments, la baixa presència de sitges sembla indicar 
una menor i reduïda activitat agrícola de cultiu de 
cereal. D’altra banda, si que s’observa una activitat 
de tipus vinícola, documentant la presència d’àrees 
de premsa i dipòsits, destinada amb tota probabilitat 
a l’autoconsum.

En aquest grup destacaríem, en primer lloc, el jaci-
ment de Vilaclara (Castellfollit del Boix, Bages), ja 
publicat de forma monogràfica19, que ens mostra un 
assentament en zona de muntanya mitjana a una al-
tura de 681 msnm, envoltat de petits plans fèrtils 
sense precedents romans directes en les proximitats. 

Figura 5: Alguns exemples de les estructures d’habitació tipus cabana enfonsada del segle VI–VII del vilatge de la Plaça Major de Castellar del Vallès. Destaca 

la cabana E30 amb una llar de foc, forats de pal dels murs perimetrals de troncs i argila, així com diversos forats i encaixos interiors pel mobiliari en fusta 

tipus banqueta i/o llits.

19 ENRICH et alii 1995.
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Els seus excavadors plantegen una cronologia per a 
l’assentament en el segle VII, que potser caldria re-
tardar lleugerament al segle VI per als seus orígens, i 
allargar fins al VIII per al seu abandonament.

Es tracta d’un petit assentament d’uns 456 m2 d’ocu-
pació, del qual es distingeixen tres sectors amb es-
tances i construccions fetes de pedra col·locada en 
sec i amb argila, formant un conjunt aglomerat d’edi-
ficacions o cases, sembla que precedides d’un pati, 
i amb teulades a base de bigues de fusta amb fang i 
brancatge sense cobriment de teules. Els paviments 
eren la mateixa roca mare o un senzill sòl de terra 
piconada. En aquests espais es van localitzar restes 
de llars, un total de 10 sitges i un forn domèstic de 
pa en el sector oest. D’altra banda, en el sector est, 
s’identifica un àmbit de treball destinat a la transfor-
mació i elaboració de productes agrícoles, amb les 
restes d’una àrea de premsa per a l’elaboració de vi 
i / o oli. D’aquesta manera, es localitza un dipòsit 
de planta rectangular amb la base d’opus signinum, 
i diversos blocs de pedra amb encaixos, aptes per 
a premses de pressió per palanca i cargol, trobats 
fora del seu emplaçament. Pel que fa al material ar-
queològic, destaquen les olles de ceràmica de cuina 
de cocció reductora, fetes a torn lent o torneta, amb 
perfils globulars i alguns vores motllurades, així com 
els fragments de peces de vidre, bols / plats i copes. 
És significativa la presència de cinc molins manuals 
rotatoris, així com abundant material de ferro, com 
ganivets de cuina, petits podadors i esquelles.

Per altra banda, tenim el petit assentament del Co-
llet dels Clapers de Segués (Solsonès)20 situat a una 
altura de 782 msnm, i de dimensions més reduïdes 
encara, uns 125 m2, també sense precedents romans 
a la zona. Es tracta d’un edifici de planta rectangular 
format per quatreestances conegudes i conservades, 
fetes de pedra col·locada en sec, amb presència d’un 
àmbit de premsatge de vi amb dues pedres de l’es-
tructuraencaixadesa dins d’una de les estances cons-
truïdes. Per altra banda, no es constata la presència 
de sitges en els espais excavats. El registre ceràmic 
i el material arqueològic, més aviat escàs, ens data 
l’assentament, a grans trets, entre els segles VI i VII.
Finalment, i recentment identificat, tenim el jaciment 
del Serrat dels Tres Hereus (Casserres, Berguedà) si-
tuat a 680 msnm a la part alta d’un altiplà o turó 
allargat i assentant-se sobre les restes d’un antic po-
blat ibèric. Aquest assentament, parcialment excavat 
i que caldria analitzar en profunditat, es superposa i 
es confon amb les restes ibèriques. En un estudi re-
cent de part dels seus materials, ha estat datat en un 
moment final de l’antiguitat tardana i els inicis de l’alta 
edat mitjana, dins del segle VIII21. D’aquesta manera, 
s’han identificat diverses estructures i possibles ha-

bitacions adossades a la muralla ibèrica, construïdes 
amb murs de pedra barrejada amb fang, sense co-
nèixer molt bé, per ara, l’estructura i la configuració 
general de l’assentament. D’aquesta manera, es do-
cumenta un registre arqueològic format per un con-
junt de ceràmica de cuina, bàsicament olles reducto-
res de factura tosca i formes esfèriques amb llavis de 
bisell simple, així com nombrosos objectes i eines 
de ferro i fragments de molins manuals rotatoris.

Caracterització de les estructures i dels 
àmbits funcionals dels vilatges i assenta-
ments rurals

En la majoria dels poblats, dins de l’aparent anarquia 
que es desprèn de la visualització de la planta de 
les seves estructures, observem que si que presen-
ten una bàsica i simple organització, amb l’existència 
d’unes àrees funcionals molt ben definides, potser 
d’ús comunitari en alguns casos, i estretament vincu-
lades a la base econòmica de l’assentament campe-
rol. Així doncs, tenim unes estructures i uns àmbits 
funcionals comuns, que es repeteixen amb les ma-
teixes pautes i amb les mateixes característiques en 
tots els assentaments coneguts, definint-se els llocs 
de residència i els espais de producció (Roig 2009).

En primer lloc, observem unes àrees on es 
resideix,amb espais d’habitació que normalment 
constitueixen el nucli central dels assentaments. En 
segon lloc, detectem unes àrees de producció i de 
treball, amb àmbits de forns i premses, on s’elabo-
ra el pa i el vi. Aquestes estan emplaçades, sovint, 
en zones perifèriques de l’assentament, i de vegades 
s’interrelacionen i es confonen amb les àrees de ma-
gatzem i els espais de corral i cledes.En tercer lloc, 
tenim les zones i estructures d’emmagatzematge de 
productes agrícoles, que es caracteritzen, essencial-
ment, per la presència de sitges per al cereal, nor-
malment formant grups i grans concentracions, i per 
retalls i encaixos per a grans recipients tipus dolium 
o gerra. Finalment, disposem de les àrees funeràries 
i les zones de cementiri, sovint lleugerament despla-
çades del nucli de l’assentament i amb un nombre 
no molt elevat de sepultures. En cap cas es constata 
la presència d’església associada o capella funerària 
en aquestes necròpolis de vilatges pagesos.

- Àrees d’habitació: les cabanes

En conjunt, observem que les àrees d’habitació, 
sovint difícils d’identificar en els assentaments, es 
caracteritzen per un nou tipus de construccions i 
estructures basades en retalls subterranis del tipus 

20  GUÀRDIA 2000: 234-241.  
21 FOLCH et alii 2007: 753-757
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cabana enfonsada i per àmbits construïts amb mate-
rials peribles. D’aquesta manera, els seus alçats es-
tarien fets amb parets de troncs combinades amb 
argila i llates de fusta. En alguns casos, i en espe-
cial a les zones de muntanya mitja, es documenten 
construccions amb murs de pedra col·locada en sec 
o ajuntada amb fang en els sòcols. Així mateix, i en 
conjunt, les cobertes sempre estarien fetes amb mate-
rials peribles de tipus vegetal, amb bigues i entramat 
de llates de fusta i branques barrejades amb argila, 

sense cobriment de tègules ni de ímbrex. Aquests 
elements constructius ja no estan en ús i s’han deixat 
de fabricar durant aquest període, essent absents en 
tots els assentaments rurals de l’antiguitat tardana22.
En aquest sentit, les evidències arqueològiques 
d’aquest tipus de construccions són molt fràgils i im-
perceptibles. Normalment es limiten a retalls relaci-
onats amb forats circulars de pal de diferents mides 
i tipologies, sovint formant alineacions i emplaçats 
a l’interior o en el perímetre exterior dels retalls. 
De vegades, es documenten encaixos per a suports 
d’envans i forats per a estructures de fusta, atribu-
ïbles a elements de mobiliari intern de les cabanes 
(bancs correguts, llits, lleixes, prestatges, altells, etc). 
Igualment, en aquestes estructures d’habitació tipus 
cabana, és reveladora la presència de llars i petits 
forns domèstics, al costat d’altres dispositius i ele-
ments arqueològics indicadors de vida domèstica, 
com encaixos per gerres i suports per a mobiliari fix 
de fusta, així com nivells regularitzats d’ús i circula-
ció fets d’argila piconada.

A nivell morfològic, s’observen algunes cabanes i àm-
bits d’habitació que presenten unes formes regulars 
de planta rectangular, ben delimitades per alineacions 
de forats de pals i per traces de sòcols de pedra i argi-
la. D’altra banda, s’observen altres casos d’estructures 
i àmbits subterranis de formes irregulars, amb plantes 
esfèriques o ovals allargades, que sovint estan confi-
gurats per diferents retalls units i per àmbits relacio-
nats entre si a diferent nivell, a manera d’annexos. En 
el seu interior presenten cubetes i petits retalls, així 
com un nivell d’ús no gaire regularitzat consistent en 
el mateix terreny aplanat, generalment amb un accés 
mitjançant rampa lateralitzada. Cal assenyalar, que al-
gunes d’aquestes estructures podrien correspondre a 
àmbits de treball i espais de magatzem.

En línies generals, aquestes noves construccions són 
presents i proliferen en tots els vilatges entre els se-
gles VI i VII, i constitueixen el tipus de construcció 
característica dels pobles germànics de l’època de 
les invasions, amb múltiples exemples i paral·lels en 
diferents zones de la geografia europea. L’aspecte 
i la factura visigoda que presenten aquestes cons-
truccions, ja ha estat desenvolupat i s’ha posat en 
evidència en els poblats de la zona de Madrid, amb 
diferents models i exemples arqueològics d’aquest 
tipus de cabanes23.

Figura 6: Alguns exemples dels grans retalls subterranis tipus cabana en-

fonsada i àmbits de magatzem i/o treball del vilatge de l’antiguitat tardana 

de Can Gambús–1 (s. VI–VIII), amb presència de dispositius interns com 

ara forns domèstics, rampes d’accés, àmbits i replans interiors, encaixos i 

forats de pal de la coberta, etc.

22  En aquest sentit, no tenim documentada l’existència de tallers i de forns de producció de material constructiu (tegulae i imbrices) 
després del segle V. Els exemples arqueològics que tenim avui en dia són reveladors. En el cas exemplar de la Plaça Major de 
Castellar del Vallès, el taller i forn de producció de tègula de la vila baix imperial, és abandonat i cobert de terres i escombraries 
cap a mitjan segle V, i és reconvertit, posteriorment, en una àrea de forns de pa del nou assentament de l’antiguitat tardana, du-
rant el segle VI. Un altre cas recent i inèdit, és el jaciment romà de Can Marcet (Sant Cugat del Vallès, Vallès Occ.), amb dos forns 
baix imperials de producció de ceràmica i tègula, que són abandonats, amb part de la seva càrrega defectuosa a l’interior, durant 
laprimera meitat segle V (MATAS i ROIG 2008) (ROIG 2009).

23  Aquest tipus de cabanes són àmpliament conegudes per l’arqueologia europea amb els termes de “Grubenhäuser”, “Sun-
-

racteritzades (VIGIL  
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Per ara, a Catalunya tenim pocs exemples atribu-
ïbles, amb total seguretat, a aquestes estructures 
d’habitació tipus cabana enfonsada amb llar. No 
entrarem ara aquí a la problemàtica de la revisió i 
la validació de moltes d’elles, pel que ens remetem 
als casos segurs anteriorment esmentats. D’aques-
ta manera, els exemples del vilatge de Can Gam-
bús-1 i la cabana del segle VI de la Plaça Major 
de Castellar del Vallès, constitueixen, per ara, els 
models de referència més clars per a aquest tipus 
de construccions residencials de material perible. 
En aquest darrer cas, amb la seva estructura de 
planta rectangular de 3’5x3 m (10’5 m2), amb retall 
enfonsat com a base i amb parets perimetrals fetes 
de tàpia itroncs de fusta, ens remet als exemples 
més emblemàtics i significatius de l’arquitectura líg-
nia dels pobles germànics i als múltiples poblats de 
cabanes europeus.

- Àrees de producció, processament i emma-
gatzematge de productes agrícoles: premses 
de vi, forns de pa i sitges/graners

Els vilatges analitzats de l’antiguitat tardana dispo-
sen d’uns sectors o àrees productives centralitzades, 
destinades al processament de productes agrícoles 
per al seu proveïment i per al consum dels seus ha-
bitants. En aquests espais i àrees ben definides, so-
vint situades en zones perimetrals de l’assentament, 
és on s’emplacen els àmbits de treball i les estructu-
res de producció, probablement d’ús comunitari. En 
aquest sentit, podem identificar uns àmbits destinats 
a l’elaboració de vi, amb premses i dipòsits, i uns 
àmbits destinats a l’elaboració de pa amb obradors 
i forns. Per altra banda,les àrees d’emmagatzematge 
es caracteritzen per la presència majoritària de sitges 
per al cereal i, en menor nombre, per la presència 
de retalls subterranis amb replans interiors a manera 
de lleixes, així com cubetes i encaixos per a grans 
recipients contenidors, configurant, així, uns àmbits 
de magatzem a manera de coberts.

Pràcticament en tots els poblats coneguts, es docu-
menten petites àrees destinades a la producció de 
vi per l’autoconsum, amb presència d’estances i es-
tructures per al premsat (cella vinaria o torculari-
um), amb la premsa i un o diversos dipòsits (lacus) 
associats i cellers. Les característiques constructives 
d’aquests espais són de clara herència i tradició roma-
na. En línies generals, es tracta d’edificis construïts i 
delimitats amb murs de pedra i argila que alberguen 
en el seu interior els elements de l’estructura de la 
premsa, de palanca i cargol, amb els seus suports i 
blocs de pedra amb encaixos, les soleres fetes d’opus 
signinum, i els dipòsits subterranis per a la recollida 
del líquid. Sovint, en les proximitats dels espais de 
premsat, es localitzen les restes i els encaixos d’un 
reduït nombre de dolia d’emmagatzematge del líquid, 
configurant petits espais a manera de celler.

En relació als dipòsits (lacus), s’observa una metro-
logia i una tècnica de construcció molt homogènia 
en tots els casos, amb unes capacitats més aviat re-
duïdes, entre 1500 i 3000 litres aproximadament. Les 
parets són de pedra lligada amb morter de calç i la 
solera presenta una base de pedres assentades en 
sec, a manera de rudus, amb un revestiment d’opus 
signinum. A la base del dipòsit hi ha una petita de-
pressió central per facilitar la recollida del líquid i 
la deposició del solatge. La funcionalitat d’aquests 
dipòsits com contenidors de vi, ve reforçada per les 
analítiques realitzades de les soleres i els revesti-
ments. Per ara, no s’ha constatat en cap dels casos 
analitzats que aquests haguessin contingut oli.

Generalment, el mal estat de conservació de la majo-
ria d’aquests àmbits de premsat, fa difícil determinar 
les característiques de la seva construcció, així com 
la reconstrucció de la sala i de la mateixa premsa. En 
aquest sentit, és habitual localitzar tan sols els dipò-
sits de líquid, pel simple fet de ser subterranis. Per 
contra, les estructures aèries de la pròpia premsa, 
i fins i tot les soleres d’opus signinum, rarament es 
conserven. És freqüent també, localitzar els blocs de 
pedra de suport de l’estructura de la premsa fora del 
seu emplaçament original, dispersos per l’àrea de 
l’assentament. De tota manera, disposem d’alguns 
exemples, més o menys complets, que ens il·lustren 
aquest tipus d’instal·lacions productives. És especi-
alment rellevant la sala de premsat (torcularium) 
del vilatge de la Plaça Major de Castellar, amb restes 
d’un edifici de planta rectangular de 9’5 x 4 me-
tres (38 m2), centrat per una base de premsa d’opus 
signinum,potser de cargol,i dos dipòsits associats. 
Molt semblant, però molt més afectada, és l’àrea de 
premsat del poblat de la Solana, que conserva restes 
d’un mur de pedra i argila, la base de pedra amb 
els encaixos de la premsa i un lacus associat. Fins i 
tot, en els petits assentaments d’altura o granges em-
plaçades en zones de muntanya mitja, també s’iden-
tifiquen espais de premsat per al vi, com el cas de 
Vilaclara i el Collet dels Clapers.

D’altra banda, en alguns jaciments es constata la pre-
sència de dipòsits puntuals, aïllats i dispersos per 
l’àrea de l’assentament, sense cap associació evident 
amb elements de premsat ni amb altres estructures. 
Aquests casos, podrien tenir relació amb alguna 
premsa de petites dimensions atribuïble a les fases 
més antigues del poblat que no s’hauria conservat, o 
bé a altres usos encara no determinats.

En segon lloc, identifiquem unes àrees productives 
ben definides i especialitzades, que consisteixen en 
àmbits de forns per a l’elaboració de pa, i que sovint 
es troben lleugerament desplaçats del nucli central 
de l’assentament. Aquests, es caracteritzen per unes 
estructures complexes de tipus subterrani, integra-
des per un gran àmbit d’accés i treball, i per un o 
diversos forns perimetrals. Aquests àmbits de treball 
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estan formats per grans retalls subterranis, excavats 
en el terreny natural, de formes i plantes irregulars, 
amb tendència esfèrica, i sovint de dimensions con-
siderables, variant entre els 40 i 150 m2 d’espai útil 
i amb unes profunditats conservades que oscil·len 
entre 80 i 160 cm.Aquests àmbits presenten un o di-
versos forns, entre dos i quatre com a màxim, cons-
truïts en el perímetre del gran retall, a mitja alçada 
del perfil de les seves parets. Es tracta d’un tipus de 
forn de cambra única de planta circular o esfèrica, 
base plana i secció lenticular o hemisfèrica. Aparei-
xen semi excavats en el perfil del retall, a uns 50-60 
cm d’alçada del nivell de circulació, de manera que 
la boca de càrrega s’obre cap a l’interior del gran 
àmbit de treball, amb una obertura reduïda d’uns 
40-50 cm per mantenir l’escalfor a l’interior. La co-
berta hemisfèrica està feta de parets d’argila i pos-
siblement sobresortís lleugerament del nivell de cir-
culació, presentant a la part superior o posterior un 
tiratge o forat a manera de xemeneia. La solera plana 
també està feta de capes d’argila termoalterada, i de 
vegades disposa d’una preparació de fragments de 
material constructiu i llosetes a la base, amb fun-
ció refractària. Les dimensions d’aquests forns són 
totalment estandarditzades i repetitives en tots els 
exemples coneguts, presenten un diàmetre que oscil-
la entre 150-200 cm i una alçada aproximada entre 
60-80 cm en el seu punt màxim.La intensa activitat 
d’aquestes àrees de forns ha estat possible determi-
nar-la a partir de l’estratigrafia dels àmbits de treball, 
on s’acumulaven els abocaments de cendra i carbons 
producte de la neteja del forns i del buidatge de les 
combustions successives de les diferents fornades.

El funcionament d’aquests tipus forns de cambra úni-
ca i cocció indirecta és relativament senzill. En un 
primer moment, es produiria la combustió de la fusta 
a l’interior, fins que la solera i la càmera aconseguissin 
la temperatura adequada, i en un segon moment, es 
retirarien o s’apartarien les brases i s’introduiria l’ele-
ment a coure, molt probablement pa (tot i que no 
es descarta la cocció d’un altre tipus d’aliment). En 
aquest sentit, les analítiques efectuades en diverses 
soleres determinen que les temperatures de combus-
tió assolidesen aquests forns oscil·len entre els 400-
500ºC. Aquestes dades, conjuntament amb la pròpia 
morfologia de les estructures (càmera única circular 
i perfil lenticular baix), ens confirmarien una funció 
apta per a la cocció de pa. Així mateix, observem 
que les característiques d’aquests forns són idèntiques 
a les identificades en les llars i en els forns domès-
tics, amb unes soleres i parets consistents en capes 
més o menys gruixudes d’argila termoalterada, sovint 
amb fragments de material d’obra i llosetes a la base, 
determinant així, un tipus de combustió destinada a 
un ús domèstic (calefacció de l’àmbit d’habitació) i/o 
culinari (cocció d’aliments).

Per altra banda, la pròpia morfologia d’aquests àm-
bits, i especialment les seves grans dimensions i el 

seu caràcter subterrani, ens plantegen el proble-
ma de la protecció, la conservació i el cobriment 
d’aquests espais productius amb forns. Les seves 
característiques físiques, ens indiquen que aquests 
obradors estarien, amb tota seguretat, coberts d’al-
guna manera, probablement amb tancaments lignis 
i cobertes lleugeres de material perible, amb bigues 
de fusta, brancatge i fang, suportades per pilars ver-
ticals o amb parets de tàpia i troncs, a manera de 
grans coberts. El grau d’arrasament en què ens han 
arribat aquestes estructures impedeix, per ara, i en 
la majoria dels casos coneguts, la localització i iden-
tificació d’ancoratges, forats de pal i suports interi-
ors i/o exteriors perimetrals dels seus dispositius de 
tancament i de coberta. En aquest sentit, l’estratigra-
fia arqueològica delsseus rebliments ens confirma 
l’absència de tègulai teula en els nivells d’abandona-
ment inferiors, per la qual cosa cal inferir que les co-
bertes d’aquests obradors estarien fetes amb material 
perible. L’accés a l’interior d’aquests àmbits de treball 
i als forns, es realitzaria per un dels extrems del gran 
retall subterrani, mitjançant una pendent del terreny 
o rampa d’accés. D’aquesta manera, es disposa d’un 
gran espai útil de treball, amb presència de retalls 
interns on concentrar la llenya per a la combustió 
i on acumular la cendra i el carbó generats per les 
fornades successives, potser, amb dispositius interns 
a manera de replans i prestatges de fusta, i amb 
un nivell de circulació més o menys regularitzat fet 
d’argila piconada.El diversificat nombre de forns que 
sovint apareixen associats a un mateix gran retall no 
s’ha d’entendre com una simultaneïtat d’ús d’aquests, 
sinó més aviat a una continuïtat d’utilització de l’es-
pai, en el que s’anirien construint forns de forma 
successiva en funció del seu deteriorament, després 
de realitzar fornades intensives i continuades.

La situació d’aquestes àrees productives, lleugerament 
apartades i allunyades del nucli central del poblat i 
dels espais d’habitació, sembla indicar, d’una banda, 
la voluntat de centralitzar una determinada activitat 
productiva en un sector concret de l’assentament, i 
al seu torn, desplaçar una activitat productiva moles-
ta (combustions potents, emissions de fums, cert risc 
d’incendi, etc.). Això es fa especialment evident en el 
cas del vilatge de la Plaça Major de Castellar del Vallès 
ial dels Mallols. En alguns casos, també documentem 
la presència puntual d’algun petit forn dispers per 
l’àrea de l’assentament, de vegades associat a un retall 
de dimensions més reduïdes, que potser es podria 
atribuir a una unitat domèstica desapareguda.

A la Plaça Major de Castellar del Vallès tenim un 
gran àmbit subterrani amb tres forns successius, amb 
unes dimensions màximes de 15 x 10 m, i una su-
perfície útil d’uns 140 m2. Val a dir, que aquest gran 
àmbitengloba tres espaisdiferenciats de funciona-
ment de forns, probablement successius. Per exem-
ple, l’àmbit del forn 1 amb el seu espai de treball 
ocupa uns 60 m2, i l’àmbit del forn 2 amb el seu 
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espai de treball ocupa uns 40 m2. D’altra banda, en 
el jaciment de Mallols hi ha dues zones de forns di-
ferenciades i allunyades entre si. La zona de forns-1 
presenta un retall de 6 x 4’1 m, amb uns 24 m2 d’es-
pai útil, i amb quatre forns perimetrals. El sector de 
forns-2 presenta un gran retall amb unes dimensions 
regulars de 9 x 6 m i un espai útil de 64 m2, i amb 
almenys dos forns associats. En el jaciment de la 
Solana destaca una gran estructura amb un sol forn, 
lleugerament allunyada dels grans retalls centrals de 
l’assentament, consistent en un àmbit retallat subter-
rani d’accés i treball, d’uns 8 x 5 m (uns 40 m2) i amb 
un forn perimetral de planta circular.

Podem concloure així, que en pràcticament tots 
els assentaments tipus vilatge coneguts en cer-
ta extensió,hi documentem àrees de forns, més o 
menys grans i més o menys complexes, que poden 
interpretar-se com a àmbits de producció i elabora-
ció de pa d’ús comunitari per al consum de l’assen-
tament. En línies generals, les cronologies d’aquestes 
estructures són força coincidents, i ens mostren un 
ús continuat d’aquestes àrees, amb abandonaments 
successius al llarg dels segles VI i VII.

Pel què fa a les àrees d’emmagatzematge dels assen-
taments, aquestes es caracteritzen per la presència 
majoritària de sitges/graners i, en menor nombre, 
per la presència de retalls subterranis de plantes 
irregulars, amb cubetes i encaixos interiors per a 
grans recipients contenidors, configurant, així, uns 

àmbits de magatzem a manera de coberts.Les sitges 
es distribueixen, aparentment de manera anàrquica, 
per gran part de la superfície dels assentaments, de 
vegades formant concentracions i agrupacions ho-
mogènies, que podrien indicar l’espai ocupat per les 
cases i els edificis de cobriment d’aquests graners. 
Aquests sitges presenten diferents volums i una mor-
fologia més o menys uniforme, amb perfils esfèrics, 
bitroncocònics i acampanats, de fons irregularment 
aplanats. Les capacitats d’aquests graners oscil·len, 
en conjunt, entre els 500 i els 5000 litres, prenent 
com a referència les sitges més ben conservades. 
D’aquesta manera, s’observa l’existència d’uns sitges 
de petita grandària, juntament amb altres de grans 
dimensions. Aquestes diferències, podrien ser expli-
cades, d’una banda, per les característiques i el tipus 
de cereal a emmagatzemar, i d’altra banda, per la 
seva atribució a diferents fases cronològiques on la 
seva morfologia ha variat. Cal tenir en compte, però, 
que aquestes sitges ens han arribat seccionades en 
la seva major part, de manera que sovint les seves 
dimensions i capacitats són del tot orientatives.

D’altra banda, l’atribució cronològica sovint resulta di-
fícil de determinar, a causa, en part, a l’alta densitat 
i concentració d’estructures, a l’absència de material 
associat, i ala seva acusada diacronia, amb sitges que 
s’obren, s’omplen, i s’abandonen de manera successi-
va, de vegades amb superposicions difícils de detec-
tar. En alguns casos, s’observa la construcció de no-
ves estructures sobre dels grans retalls subterranis ja 

Figura 7: Dos exemples de les àrees productives amb forns de pa del segle VI-VII dels vilatges de la Plaça Major de Castellar del Vallès (ROIG, 2009) i dels 

Mallols (FRANCÈS, 2007). S’observen els grans retalls dels àmbits d’accés i de treball amb els forns circulars perimetrals, amb una proposta de restitució del 

seu cobriment.
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coberts de terres, indicant, així, l’existència d’aquestes 
fases i seqüències evolutives dels assentaments.

Així mateix, constatada ja la funcionalitat primària 
de les sitges com contenidors de cereal i graners, el 
registre arqueològic ens mostra el seu ús final com 
a espais d’abocador de deixalles domèstiques del’as-
sentament. D’aquesta manera, les estratigrafies són 
totalment reveladores detectant-se potents aboca-
ments, de vegades realitzats en un mateix moment i 
en altres de forma prolongada, amb nivells succes-
sius de terres orgàniques i cendres, barrejats amb 
restes de menjar, recipients ceràmics, estris de ferro, 
i fins i tot, persones i animals morts, llançats de ma-
nera indiscriminada a l’interior de les sitges aban-
donades. En aquest sentit, aquest últim ús com a 
abocador, ha portat a interpretacions confuses de la 
seva funcionalitat primària, fruit d’una lectura equí-
voca del registre arqueològic i estratigràfic.

- Àrees funeràries i espais amb inhumacions 
marginals: les necròpolis i les estructures 
amb individus abocats

No disposem, per ara, de massa assentaments amb 
la seva necròpolis associada. Els casos coneguts més 
evidents d’aquesta associació vilatge-necròpolis són 
Can Gambús-1, Plaça Major de Castellar del Vallès, 
Can Solà del Racó, els Mallols ila Solana. En aquests 
exemples, es detecta una agrupació més o menys or-
denada de tombes, emplaçada en els voltants i en la 
perifèria dels assentaments, lleugerament desplaça-
des de les àrees d’habitació i de producció, i normal-
ment amb un nombre no molt elevat de sepultures 
(Roig 2009 i 2011).
 

Pel que fa a la tipologia de les tombes, observem 
unes estructures funeràries caracteritzades per tres 
tipus bàsics. El primer tipus correspon a les tom-
bes en caixa de tegulae a doble vessant, amb una 
cronologia centrada en el segle V i VI, sent absent 
durant el segle VII i VIII. El segon tipus correspon 
a les tombes en caixa mixta de lloses, pedres i frag-
ments de tegulae reutilitzats, de planta rectangular i 
amb coberta plana de lloses. Aquest tipus funerari 
és el característic dels segles VII i VIII. Finalment, el 
tercer tipus correspon a les tombes en fossa simple 
amb coberta de lloses horitzontals, de plantes rec-
tangulars i ovalades allargades, amb una cronologia 
que abasta del segle VI al VIII.D’aquesta manera, a 
partir de la tipologia de les construccions funeràries, 
no s’aprecia cap diferència d’estratificació social ni 
tracte diferencial dels individus enterrats en les ne-
cròpolis. Així mateix, l’absència significativa d’aixo-

vars en aquestes tombes, tampoc aporta informació 
al respecte. Per tant, ni el tipus d’estructura ni el gest 
funerari, ofereixen elements que ens permetin iden-
tificar personatges de diferent nivell o rang social 
dins delsvilatges.

Amb tot, la presència generalitzada en aquests as-
sentaments d’individus llançats o abocats a l’interior 
de sitges, pous i àmbits d’abocador, sense cap ti-
pus de tractament ni gest funerari intencionat, ens 
pot aportar dades sobre aquesta diferenciació social 
dins dels assentaments. En general es tracta d’es-
quelets en connexió anatòmica localitzats a dins 
d’estructures d’emmagatzematge ja abandonades, 
juntamentamb esquelets d’animals domèstics (ove-
lles, gossos, etc.) i restes d’escombraries i deixalles 
diverses. Sovint aquests esquelets humans presenten 
posicions anatòmiques peculiars i forçades, produc-
te del llançament indiscriminat del cos a l’interior del 
forat-abocador, sense massa cura i sensecap tipus de 
deposició aparent. Aquest fet arqueològic singular es 
repeteix pràcticament en totes les aldees de l’antigui-
tat tardana del territori de Barcelona, amb una mit-
jana entre 6 i 8 individus llençats per assentament, 
tant adults com infantils. En conjunt, es poden aco-
tar cronològicament entre els segles VI i VIII, a partir 
del material arqueològic associat en els estrats de re-
bliment, ia partir de les datacions de C14 realitzades 
en alguns d’ells29. Així doncs, aquest peculiar tracte 
en determinats individus, que en comptes de ser en-
terrats a la necròpolis amb la resta del grup són llen-
çats en abocadors, creiem que constitueix un indici 
arqueològic de l’existència d’esclaus en els vilatges 
de l’antiguitat tardana.Aspecte,d’altra banda, ben 
documentat a les fonts escrites del període visigot.

Conclusions

En aquest escrit s’ha fet un repàs general del co-
neixement actual sobre el poblament rural d’època 
tardoantiga a l’antic territori de Barcino, amb una 
presentació dels principals jaciments analitzats i dels 
estudis i recerques en curs (ROIG, 2009).Així, hem 
realitzat una primera caracterització i classificació 
dels diferents tipus d’assentaments pagesos, entre els 
segles V i VIII, amb una identificació i una descripció 
de les seves estructures integrants, àrees funcionals 
i espais de treball comuns, estretament vinculats a 
la base econòmica dels assentaments, que en gran 
part eren inèdites i desconegudes fins ara. D’aquesta 
manera, es defineixen uns àmbits d’habitació i de 
residència amb fons de cabana de material perible, 
uns àmbits de producció i transformació de produc-
tes agrícoles, potser d’us comunitari en alguns casos, 

29 Veure nota 20.
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amb forns de pa, premses per al vi amblacus, zones 
d’emmagatzematge de cereal amb sitges, així com 
unes àrees funeràries i necròpolis associades. 

En conclusió, podem apuntar que el model de po-
blament que detectem durant l’antiguitat tardana en 
aquest territori es caracteritza per l’aparició d’una 
xarxa d’assentaments pagesos i petits nuclis poblaci-
onals, que s’originen de forma desigual entre les dar-
reries del segle V i els inicis del segle VI, i que es de-
senvolupen durant els segles VII i VIII. Aquests nous 
vilatges substituiran al tipus de poblament rural del 
baix imperi, basat en les vil·les residencials i pro-
ductives que, gradualment, han anat desapareixent 
del territori al llarg del segle V. L’abandonament i 
transformació de les vil·les significa, llavors, un can-
vi radical dels patrons d’assentament, amb l’aparició 
d’uns nous llocs d’habitació i d’uns nous sistemes 
de construcció, així com un canvi en el sistema de 
producció i d’explotació del territori.

L’estudi arqueològic d’aquests jaciments ens permet 
identificar les diferents modalitats de poblament i 
establir tres categories o models d’assentament. Per 
una banda tenim els assentaments i vilatges amb 
precedent de vil·la romana baix imperial, els quals 
presenten estructures d’habitació i d’emmagatze-
matge situades a les immediacions de les construc-
cions romanes i a vegades readaptant-les i transfor-
mant-les. Per altra banda, constatem la presència de 
vilatges creats ex novo en les zones de planes agrí-
coles, amb construccions tipus cabana de materials 
peribles i amb un elevat nombre d’estructures d’em-
magatzematge de cereal tipus sitja. Finalment, iden-
tifiquem assentaments i petits vilatges o granges en 
alçada, també aparegudes ex novo, i emplaçades en 
zones de muntanya mitjà i de relleu accidentat, amb 
construccions de pedra i fang i estructures produc-
tives d’escassa envergadura destinades a l’autocon-
sum, amb un reduït,isignificatiu,nombre de sitges/
graners.

Aquesta proliferació dels vilatges i dels assentaments 
ruralsde l’antiguitat tardana i l’època visigòtica, amb 
especial densitat i concentració en determinades re-
gions, ens permet observar la transformació cap al 
desenvolupament de la comunitat pagesa, amb no-
ves i diverses formes de poblament, ja sigui en as-
sentaments tipus vilatges, aldees o petites granges, 
i amb realitats arqueològiques també molt diverses.
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