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Las uillae como centros de la explotación económica del territorio y lugar de representación del poder de sus propietarios, se abandonaron entre la segunda mitad/ último tercio del segle V y el primer tercio / primera mitad del
VI. A partir de datos numerosos de diversa entidad se plantea, para la Tarraconense, el papel determinante que
en este proceso habría tenido la llegada de los visigodos y la sustitución de la antigua clase dirigente.
Tarraconensis, uillae, aristocracia, visigodos.
Les uillae, centres d'exploitation éoonomique du territoire et lieu de représentation du pouvoir des propriétaires
fonciers, ont étée abandonnées entre la fin de Veme siecle et la premiere moitié du Vléme siecle. Le dossier des
textes et le dossier archéologique met en question, pour I'ancienne Tarraconensis,la substitution de la vieille
aristocratie romaine pour les Wisigothiques.
Tarraconensis, uiliae, proprietaires fonciers, Wisigothiques.
La uilla, centro económico de I'esplotazione del territorio e luogo di rappresentazione del potere dei domini, hanno
stato abbandonate fra la fine del V seco10 e la prima meta dei VI secolo. Numerosi documenti fanno stabikre, per
la Tarraconensis, ilprotagonismo da I'arrivata dei Wsigoti e ilscambio de la vecchia aristocrazia romana.
Tarraconensis, uillae, aristocrazia, visigoti.

Els historiadors i arqueolegs que s'acosten al tema de
les formes del poblarnent i organitzaoió del món local
en aquella etapa tan indefinida per la historiografia
coneguda com I'antiguitat tardana -a grans trets, entre
els segles IV i Vlll a casa nostra-, no deixen d'observar
el gran contrast plantejat entre la inforrnacióescrita, els
ediotes, codis, diplomes, croniques i altres docurnents
de I'epoca, que proposen el rnantenirnent de ¡es
estructures locals dites uillae, uici, castella, casalia,
fundi, cuuites..., a diversos llocs de I'occidenteuropeu i,
d'altra banda. l'arqueologia que identificaun gran nombre d'habitats de tipus roma classic -villae- transforrnats, abandonats o destruits al llarg d'una extensa
etapa entre els segles III i VII, ai mateix temps que no
aconsegueix identificarfacilment els habitats posteriors
la qual cosa ha fet que, en general, els arqueolegs pro-

posessin una impoflant reducció i decadencia dels
llocs de poblament de tradició antiga, especialment
entre els segles V i VI.
En general, arqueolegs i historiadors de l'antiguitat tardana adopten una actitud "evolucionista" per explicar
els canvis experimentats per les formes de poblament
en aquells segles -del IV al Vlll-, quan, per exemple,
moltes vil.les pateixen abandonaments sobtats en
diverses epoques mentre d'altres mostren transformacions constructives i funcionals divarses que perllonguen la seva vida fins mornents rnolt avancats i fins als
nostres dies en alguns casos. Aquesta és la vició dominant en la historiografia hispana actual (Lopez Quirogai
Rodriguez Martin 2002, 137-190), i tambe a la catalana (Navarro 1999b, 120-121 ; Palol 2005, 485-511;
Navarro 2005, 513-571).
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" institut del Patiimoni Cunurai. Universitat de Girona. Aquest treball ha estat realitrat amb i'ajuda del projecte ministerial arqueol logia e historia
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comienzo de otro, ei propiamente "medieval" {...)
(López Quiroga/Rodríguez Martin 2002, 141-142). Com
podem veure, són dos punts de vista molt allunyats.
Tarnpoc la historiografia catalana sembla tenir les idees
gaire ciares sobre la qüestió. Una obra de sintesi remarcable, Dei roma al romanic. Historia, art icuitura de la
Tarraconense mediterrania entre eis segles I V i X (Barcelona, 1999). hagués estat un iloc oportú per plantejar aquestes qüestions, pero les conciusions generals
no foren -en aquest aspecte- gaire engrescadores: un
fet significatiu si tenim en cornpte que en i'estudi hi participaren prop d'un centenar d'especialistes sobre els
diversos aspectes d'aquesta etapa, que sens dubte,
perrneten asegurar que el llibre presentava un veritable "estat de la qüestió" sobre molts aspectes de I'epoca tardoantiga i altrnedieval a case nostra. En plantejar
una reflexió sobre El final deis assentaments en l'antiguilat tardana, Rosario Navarro conclou L..) ies vil.ies
van anar passant de la plenitud palpable a I'abandó.
Aquest es produek ientament a partir del moment en
que eis circuits comerciais s'interrompen '..) i, tot
seguit [..laquesta situació liigada als testimonis medievals, en forma de masies, esgiésies i una rica toponímia, pot estar expiicant la continuitat en I'ocupació deis
assentaments, si bé en noves possibies iocaiitzacions
(...) (Navarro 1999b, 120-121), on sembla evident el
plantejament evolucionista, pero també les seves contradiccions. La mateixa autora sembla puntualitzar-ho
unes pagines més endavant {...] En un moment difícl
de precisac sembla que entre eis segles V i VI, es produeix la inutilització deis sectors residenciais de la tolaiitat de les antigues vii.ies. Aqueste inutilitzacié no comporta un abandó definitiu, ssió una transfomació de
I'espai La transformació es fa més evident en els
espeis dotats de certs eiements caractedstics del sistema de vida roma, com són eis ambits pavimentats arnb
mosaic o els conjunts arquitectónics destinats a termes. En alguns casos s'obse~aia seva adequació per
a activitats de tipus productiu l...) (Navarro 1999a.
118). Per tant, l'autora fixa un moment clau, I'epoca
d'abandonament residencial de les vii.les, en el transit
entre els segles V i VI. pero ho fa amb molta prudencia.
Un altre testimoni de les vacil.lacions historiografiques
el trobem mas endavant, en el mateixvolum, quan hom
repren I'estudi del poblarnent a partir de la conquesta
carolíngia i, tot constatant I'abundancia de termes o
llocs definits corn a viliae i viiiares, Jordi Bolos proposa
(..) podríem dir que abans de i'época carolíngia hi
havia aimenys dos nivelis pei que fa a i'organitzacié de
I'espai; un teme ampii (que correspondria a una vail,
un territori, una vegueria) on s'exercia ia jurisdicció i
diversos liocs de pobiament que rebien ei nom de
"iloc", de "vifia" o de viiar {...) (Bolos 1999, 388), on. per
tant, es diu que aquests indrets ja existien abans del
segle Vlll. pero i'ús dels condicionals posa de relieu la
prudencia de I'afimnació de I'autor

D'altra banda, en el volum dedicat a I'antiguitat de la
Historia Agraria dels Paisos Cataians, Pere de Palol
sernbla rnés contundent quan afirma {...) trohem citades uillae del segie IV que depenen de nuclis urbans
importants, com pot ser ai cas de Beli-iioc o Pia de
I'Horta, a prop de Girona, o bé eis Ametilers de Tossa
de Mar (a
i Selva), Centceiles o ia vii.ia deis Munts, a
prop de Tarragona; als voitants de Mataró hi trobem
Torre Llaudec ipropera a Lleida, Wagrassa, totes amb
una cronoiogia que aniria de ia fi dei regnat de Diociecia a finals dei segie V {...) (Palol 2005, 488). Si entenem bé el que diu aquest autor, les vil-les citades
nornés arribarien fins a les darreries del segle V; tanrnateix, no va més enlla d'aquesta apreciacid ni intenta
explicar les causes concretes d'aquesta extinció en
una epoca tan determinada. En aquest rnateix volum,
Palol i Navarro situen la fi de la uilia dins un marc cronologic forca ample -que pot anar del segle lll al Vlll-,
que remarca les condicions econorniques i socials del
procés -pero mai les polítiques- com a responsables
de la progressiva extinció,
En una síntesi sobre la Catalunya carolíngia i des del
punt de vista d'un medievalista, Josep Ma Salrach ha
proposat, per a Gatalunya, una visi6 sernblant a les de
Delogu o Collins 'f ...) No 6s gens estranl: doncs, que
eis testimonis més embiematics que i'arqueoiogia ofereix d'aquest moment de I'antiguitat tardana en el món
rural, durant eis segies VI, VI/iprincipis dei VM, quan ies
vil.ies ja han desaparegut, siguin els uici o poblats corn
els dei Bovaiar (Seros, ei Segriaj, Puig Rom (Roses, Ait
Empordii) iVliaclara (Casteilfoliit dei Boix, el Bages), on
es troba ben documentada l'existéncia de comunitats
pageses amb vocació autarquica, fet que no exclou un
cert grau de reiacions mercantils amb i'extenor (...)
(Salrach 2004. 20). i'autor no entra en la qüestio de
com relacionar I'estructura de I'adrninistracióvisigoda
del tenitori arnb aquesta transformació radical del
poblarnent, especialment el manteniment de toponirns
com uilla o uicus; pero també sembla que estigui d'acord en la desaparició o transformació de les benestants vil.les baiximperials, que des del segle VI ja no
existeixen. De fet, Salrach. tot i ser un medievalista, ha
estat un dels primers en posar sobre la taula qüestions
forca importants sobre aquesta epoca com la relació
entre aquestes vil.les que desapareixen i les ciasses
dirigents que hi vivien, on planteja alguna hipotesi sobre
la correlació evident entre tots dos fets: {...) durant eis
segies Vi, VI/ i VM, quan les vii.ies ja han desaparegut
{...) el més significatiu és I'absencia d'un centre senyorial, {...) I'aristocracia es va ailunyar de /'esfera de la
producció (a
l crisi de les vii.les ho demostra) {..) es probable que la daveiiada economica de I'antiguitat tardana {...) afebieixi ia mateka aristocracia {...) Potser aixo
explica I'absencia de restes arqueolbgiques de centres
de poder en el camp {...) El buit arqueoiogic pel que fa
a la uhicacié de I'adstocracia ha portat a plantejar la
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hipótesid'un retorn a la ciutat l...]
La desaparició de la
presencia tisica dels poderosos a ciutat és contemporania j ..) del mafeix fenomen al camp 1...J. Tanmateix,
fos on fos, I'aristocracia degue intentar treure partit de
la seva hserció en I'Estat l...} (Salrach 2004, 21 -25).
Cautor no deixa de notar la fi dels centres senyorials
-les vii4es residencials- que ja ies fa desaparegudes
des del segle VI, pero s'estirna més una explicació d'evolució progressiva, que posa I'accent en les causes
economiques. tot i que no deixa de manifestar la seva
perplexitat davant la manca de proves sobre la nova
ubicació residencial de ¡es classes dirigents. En la
mateixa direcció i en relació al conjunt de la Hispania
visigoda, Chavarria tarnbé es pregunta i respon sobre
I'aristocracia i les seves residencies, que esdevenen
gairebé invisibles al registre arqueologic. Aixo sembla
demostrar la quasi total desaparició de les élites tradicionals causada, bé per un ernpobriment general, bé
per I'ensorrarnent de les estructures administratives,
economiques i socials de I'lmperi i la seva substitució
perla nova aristocracia visigoda i per les éiites eclesiastiques (Chavarria 2005. 281); I'autora sernbla proposar
i'extinció de les classes dirigents rornanes corn una de
les possibles causes. De tota manera, no cal oblidar
que aquesta absencia arqueologica de centres de
poder tarnbé és pot aplicar, en gran mesura, als nous
amos. els gots. deis quals llur domini, les fonts textuals
no en deixen dubtes. De tota manera, sobre aquesta
qüestió i'arqueologia gironina pot oferir algunes dades
recents que comentarern més endavant.
En definitiva. les tendencies historiografiques actuals
rnanifesten una certa perplexitat en constatar la fi de la
uilia benestant en i'ambit arqueologic, pero la seva permanencia en el textos i en la toponimia. Tarnpoc no
sernbla que les implicacions politiques i socials d'aquests canvis i continuytats hagin estat especialment
investigades -mutacions internes o canvis influits des
de l'exterior-. Per aixo pensern que una ullada a les
fonts -arqueolbgiques i textuals-. que ens parlen d'aquesta epoca a casa nostra, ens podrien donar alguns
indicis dels canvis aleshores en curs, especialment
durant aquells anys de grans rnodificacions entre els
segles V i VI.

EL TRANSIT DEL SEGLE VAL VI EN LES
VIL.LES GlRONlNES I CATALANES.
LES DADES AROUEOLOGIOUES
Perla nostra banda, no podem deixar d'apreciar que la
documentació arqueologica rnés moderna sobre els
final de les uiliae a les contrades gironines -i més concretament. de la seva part residencial-, com també a la
resta de Catalunya, sembla recolzar, més aviat, la visió
"rupturista". Molts d'aquests jaciments estudiats en els
darrers anys -eis qui ofereixen una cronologia rnés

ferrna-, aporten dades significatives, especiairnent pel
que fa a la fi de la seva pars urbana. Pero abans ens
rernuntarem a I'epoca de les grans reformes que. en
rnoits casos. van significar la reestructuracid de les
vil.les com centres de luxe i comoditat de les classes
dirigents locals i regionals. pero també com a espais de
poder i de la seva representació; en definitiva, la seva
adaritació a centres de domini local.
REFORMES I PROSPERITAT DE LES GRANS
VIL.LES: EL SEGLE IV
El baix imperi va representar, des d'aquest punt de
vista, modificacions puntuals en alguns casos, pero, en
d'altres, adaptacions i importants reformes que afectaren arnb mes o menys intensitat totes les vil.les d'aquest territori que han estat objecte d'excavacions
arqueologiques de nivell. No és, ho veurem tot seguit,
un procés uniforme i pautat, sinó el resultat de la mateixa historia de ies explotacions agricoles i les residencies associades que. sens dubte. hem de situar dins
I'evoiució general de la Tarraconensis i de la Pars Occidentis de l'irnperi, on les vil.les benestants semblen
assolir una posició preeminent en la vida local.
Les actuacions rnés primerenques les trobem a les
vil.les suburbanes de Gerunda. Al Pla de I'Horta, a
Sarria de Ter, la vil.la ja havia estat objecte de modificacions i una voluntat d'incorporar luxe i bellesa cap al
200, pero cent anys després. es modifica un sector del
peristil, ampliant uns banys, fent-los més grans i notabies des de tots els punts de vista (PalahiNivó 1994,
157-170; Vivo et alii 2006, 99-101). Mes irnpressionants sernblen ies rnodificacions que afectaren I'area
residencial de Can Pau Birol (o Bell-lloc del Pla), tres
quilometres al sud-oest de la urbs, amb la pavimentació de diverses dependencies amb mosaics poiiciornats entre els quals figuren els de la sala principal, potser de recepció i representació, amb els mosaics del
Circ M&im a una banda i els del gran tapis geometric
de Bel4erofont a I'altra, un conjunt que cal datar en el
primer quart del segle IV (Fig. 1). A rnés, les reformes
també significaren la construcció o monumentalització
d'unes dependencies termals amb rnosaic de tesel.les
de colors. Des de dos estudis independents horn proposa que el Cecilianus de la inscripció central del mosaic
del circ seria el norn de i'arno o dominus de la vil.la en
aquells anys (Patino2002,63-92 i 203-206; Roda 2006,
213-223; Vivó et alii 2006. 103-106) (Fig. 1).
Vilauba, a Carnós, prop de Banyoles, posa al descobert la capacitat del model per sobreposar-se a un
incendi que afecta la part central de l'edifici residencial.
focasió s'aprofita per aixecar un nou conjunt, amb
notable vocació productiva d'oli ¡/o de vi, evident en el
sector de les premses i diposits associats a la transforrnació de materies prirneres (CastanyerBrernoleda
2001 -2002, 159-176).
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Figura 1. Mosaic de la cursa a circ Maxim de Roma. Detall. Procedeix de Can Pau Blrol o Belllloc del Pia. a Girotia 1 es consewa al Museu d'Hstora de la Ciutat (Gironal.

La Font del Vilar, a Avinyonet de Puigventos (Alt Emporda), ofereix una uitirna fase d'ocupació. baixirnperial,
ben conservada i ben coneguda. A I'entorn d'un pati,
els espais de transforrnació i d'ernrnagatzematge en
doiia que caldna posar en relació arnb I'obtencio de vi
més que no pas d'oli i altres espais rnés mal conservats.
tarnbe de clara vocació agricola. Una mica rnés enlla.
cap a rnigdia. un nucli residencial, amb sols de signinum. arnb uns petits banys associats que funcionaren
fins I'abandonarnent definitiu del lloc el darrer ter$ del
segle V (Casas et aBi 1995: Vivo et alii 2006. 81-84).
Roses es a I'antiguitat romana i especialment a la baixa
antiguitat, un loc peculiar, arnb una població dispersa i
notable que sernblaria correspondre mes a un uicus
que a cap altra cosa. Pel que ens interessa. cal ressenyar I'edifici A. al bell mig de la Ciutadella i a I'antiguitat
a tocar la platja, que a rnitjan segle IV, va ser objecte
d'importants rnodificacions i transforrnacions que, en
aquest cas, significaren la desaparició del conjunt termal esdevingut factoria de salaons (Nieto 1993. 177186: Vivó et a1112006, 85-88).
A Llafranc (Palafrugell) en els rnateixos anys es detecta
una irnportant activitat edilicia que pot ser conseqüencia del final de I'activitat artesanal lligada a la producció
de terrissa. Hom veu la transformacio dels espais productius en zona residencial (BartiVPlana 1989. 137146: Barti/Planflrernoleda 2004. 135-142).

Al Puig Rodon. a Corqa. es van fer reformes que recorden les efectuats al Pla de I'Horta (supra) i. cense significar canvis radicals. reforcaren i ampliaren el que
s'havia fet cent anys abans (Casas 1986, 15-77;
NollaICasas 1990, 199-2031.
Una mica més tard. cap a rnitjan segle IV. la vil.la dels
Ametllers, a Tossa. fou novarnent fundada a consciencia. Tota I'edifici fou refet 1 se situa. de beli nou. en la
terrassa rnitjana del turó de Sant Magí, on abans ja
s'havia aixecat I'edifici baixrepublica i on ara se situaren, arnb una rnentalitat diferent. les parts urbana, fructuaria i rustica. L'ambit principal, arnb el rnosaic del
dominus Uitalis i altres tres estances imrnediates. interessants pero molt senzilles, datades estilisticarnent a
partir de rnitjan segle IV, defineixen nornes la zona residencial I de representació.concentrada a la part central
de I'antic edifici, tot ocupan! part de la gran facana
oriental i. especialment. la zona dels antics banys.
rnodificats a fons i pavirnentats amb un sol d'opus signinum (Fig. 2). El que havia estat gran jardi del bloc
meridional esdevingué en zona productiva i altres
ambits, arees de trebali, de transformacio i de magatzerns (Codina et alii 2004. 210-212).
La Casa del Raco, a Sant Julia de Rarnis, en el Congost de Ter i sobre la Via Augusta. un jaciment rural de
gran valor, s'abandona a rnitjan segle IV. un cas
extraordinari i unic entre el conjunt de vil.les que citern.
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tres ales al voltant d'un enorme pati obert a Ilevant. La
tecnica constructiva fou magnifica, amb murs de mes
de 5 m d'alcda incorporats i encara en us a l'edifici del
Palau de Foixa. que confirmen I'existencia d'un pis
superior (Llinas et aiii 2000, 135-146).
En conjunt podem afirmar que durant el baix imperi, les
vil.les van passar per una etapa d'un notable dlnamisme modificar-se. ampliant-se o reestructurant-se i
incorporant o mantenint un nivel1 de luxe que, deixant
de banda les de tipus siiburba a I'entorn de Girona (Pla
de I'Horta i Can Pau Biroi (o Beli-lloc del Pla)),es s e m ~
pre moderat i fins i tot de cartró pedra com s ' o b s e ~ a
als Ametllers (Tossa) on hi ha més aparenca que reali~
tat. Es tingué en compte. pel damunt de tot. la voluntat
productiva. la rendibilitat de I'explotació.
CRlSl DE LES VIL.LES ENTRE ELS SEGLES V I VI

Figura 2. Moiaic (Ir Iki v I , i riel!; Aliielllers iTossa de Mar).
anil, la irnalge de Ttirissa arnb el nom del domrnus Uifalrs I la
signatura del cap del taller iFe1ixi iMuseu de la vila de Tossa).

pero explicable a partir de la historia general del lloc. La
construccio d'un castellum militar sobre la muntanya
de Sant Julia i I'adjudicació de les terres immediates al
seu terme, pot haver significat la compra o expropiació
de la vil.la i el seu fundus per I'Estat (Burch et aiii 2006,
123-126).
Cal avancar uns quants decennis, fins a prop del 400,
per constatar, una nova fase d'activitat edilícia que
afecta diverses vil.les antigues d'aquest territori. És el
cas de Pla de Palol. a Platja d'Aro. on aleshores es
modificaren a fons les antigues estructures: un conjunt
de patis proper als 10.000 m2 fou ocupat amb magatzems, premses i altres sectors de treball artesanal.
entre els quals cal remarcar una ferreria. mentre les
dependencies occidentals foren dotades d'un pis
superior (Nolla ed. 2002. 136-160). Malauradament no
coneixem les reformes de la seva pars urbana que cal
considerar importants.
Finalment. pocs anys després. cap a finals del primer
quart del segle V. s'aixeca la darrera fase del conjunt de
I'Hort d'en Bach (el Palau de Foixa) a Macanet de la
Selva. modificant completament la disposició anterior,
Hom basti un edifici nou de planta en forma d'U. amb

En aquest punt. les dades arqueologiques semblen
concloents: entre la segona meitat o I'ultim terc del
segle V i la primera meitat del VI. les vil.les d'aquest
territori deixaren d'existir. Un proces que seguirem amb
cert detall tot seguii: no es igual a tot arreu, pero ofereix resultats molt similars.
-La vil.la de la Font del Vilar sembla que s'abandona
"pacificament" en la segona meitat del segle V. més
concretament en I'ultim terc. tal com mostren ies dades
aplegades en I'excavació. Sembla que el lloc no fou
ocupat o freqüentat mai mes (Casas et aW 1995).
-A Raset s'ha proposat una data final de les darreries
del segle V o els primers decennis del VI. amb frequentacions sovintejades fins avui dia (Punseti et aiii 2004.
235-238: Punseti 2005. 175-1901,
-A la vil.la de la Quintana, a Cewia de Ter, les dades
sobre el moment de I'abandonament. molt piintuals,
proposen una data de la segona meitat del segle V.
sempre anterior al 500 (TremoledalCastanyer 1993,
145). pero algunes dades recents fan proposar una
intensa i liarga continuitat durant I'antiguitat tardana i
I'alta edat mitjana a un altre nivell.
-A Puig Rodon. a Corca, unes bones estratigrafiespermeten parlar d'un abandonament generalitzat a mitjan
segle VI (Casas 1986. 15-77: Nolla/Casas 1990, 189203). pero amb freqüentacions posteriors. d'aquelles
que anomenem "vida entre ruines".
-A Uafranc. les dades. molt parcials, fan proposar una
crisi generalitzada cap a mitjanlsegona meitat del segle V.
que hauria represeniat un abandonament del lloc
(BartiIPana 1989. 137-146: BartiiPlana'kemoleda 2004,
135-142). tot i esporadiques freqüentacions posteriors.
-A Vilarenys, un conjunt excepcional i poc conegut. les
dades d'excavació proposen una cronologia de mitjan
segle VI per als materials inés moderns (Caja et alir
2002, 196-198).
-Del Collet de Sant Antoni. a Calonge, només podem
assegurar la seva continuitat en el segle V i potser no
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També semblen prou significatives les actuacions efectuades al castellum rorna de Sant Julia de Rarnis datades a finals del segle V o inicis del VI; es tracta d'unes
importants reformes que li'n donaren un aspecte rnés
ferm i encastellat, clos al voltant d'un pati central; la
forma darrera que tingué fins a la seva desafectació en
el segle VIII. Els autors del seu estudi arqueolbgic
(Burch et aiii 2006, 184-186) proposen que aquestes
obres podrien ser no gaire posteriors a la derrota visigoda a Vouillé en el 507, pero tarnpoc descarten un
moment un xic anterior, en els últirns anys del segle V,
quan els gots s'ernpararen del territori, tal com n'informen les fonts escrites que examinarern tot seguit. Finalment també cal esmentar els enterraments localitzats al
costat d'un antic cementiri de la vil.la del Pla de I'Horta
que per les caracteristiques dels enterraments i els
objectes que acompanyaven els difunts s'han de considerar visigotics sense cap rnena de dubte (Llinas et
ali 2005, 195-210: Burch et aiii 2006, 130-133) En
qualsevol cas, la presencia d'aquestes restes, desconegudesfa pocs anys, pot indicar un impacte de I'ocupació goda rnés perceptible del que hom havia pensat
fins ara.

EL TRANSIT DEL SEGLE V AL VI A LA
TARRACONENSIS A LES FONTS ESCRITES
Nosaltres pensem que cal relacionar les transformacions detectades per I'arqueologia amb les escasses
pero significatives noticies d'aqueila mateixa época
recollides en les croniques i altres textos. generalment

de segles posteriors, En aquest punt, no deixem d'observar I'important buit informatiu establert entre les croniques hispaniques del segle V, com la d'Hidaci que no
arriba més enlla del 470 i les del segle següent, car fins
al 570 no trobem una altra crbnica contemporania, la
de Joan de Biclara, bisbe de Girona. Per tant. a Hispania, i mes concretament a la Tarraconense. el transit
entre els segles V i VI, que fou I'bpoca d'un canvi politic transcendental -la fi del domini rorna i la imposició
del domini visigot que fins aleshores tenia la seva seu a
Aquitania, al sud de la GaI.lia-. depen de fonts escadusseres, forasteres o tardanes en reiació a i'epoca.
Aixi, la Chronica Gailica diu que, per ordre del rei Euric
(466.484). un cos d'exercit, cornandat pel comes Gauterit prengué Pamplona i Saragossa, mentre un altre,
dirigit per Heldefred i ei dux hispaniarum Vicenc, l..)
obsessa Tarracona, maritimas urbes obtinuit L..)
(Chron. Gai 664-665); ésa dir que, acompanyats d'un
alt cap romaque, segurament, donava alguna mena de
"legitimitat" a l'operació, els gots conqueriren Tarragona. la capital provincial i, tot seguit, la resta de ciutats
costaneres -per tant, Tortosa, Barcelona, Empúries i,
segurament, Girona- en una data que nosaltres situem
entre el 473 i el 474, si atenem la cronologia proposada indirectament per la Chronica. La carnpanya ordenada per Euric necessitava, en alguna mesura, la legitimitat romana, per aixO anava acompanyada d'un dux,
probablement el darrer dux de la Tarraconense en els
anys seixanta (Garcia Moreno 1977, 79-89),perb que a
comencarnent dels setanta ja actuava al servei dels
gots, de la mateixa manera que també ho van fer
Awand i Seronat, que foren prefecte i subprefecte de
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les Gal.lies en els mateixos anys, pero que ajudaren a
Euric en les seves conquestes al nord dels Pirineus, raó
per la qual foren jutjats com a traydors a la causa de
I'lmperi en aquells anys agonics (Sidoni Apol.linar 1.7,
2,1, 4.13), uns indicis indiscutibles de la descomposici6 terminal de I'lmperi Occidental. De fet, la cronologia
d'aquesta intewencio militar visigoda a la Tarraconense
encara ofereix discrepancies entre els investigadors;
per exemple d'Abadal, amb prudencia. la situa dins el
Les fonts que ens en
quinquenni 470-475 perque
parien ometen la cronologia [...) (Abadal 1969, 42).
Collins s'inclina per I'any 476, després de la deposició
de Romul August (Collins 2005, 27); en canvi, Orlandis
proposa I'any 472, el darrer de I'emperador Antemi
(Orlendis 1988, 53) i Garcia Moreno (2001, 125) s'acosta cap al 472-473, després de la deposicio del citat
emperador.
lsidor de Sevilla, per la seva banda, en la Histona de
regibus Gothorum, suevorum et vandalorum, ofereix
una altra visió, en alguna mesura complementaria,
sobre aquesta campanya, car recorda que, en aquells
anys, a banda de les depredacions oomeses pels gots
a Lusitania i la citada expedició que ocupa Pamplona i
Saragossa {.../ Tarraconense etiam provinciae nobilitaten?, quae ei repugnaverat, exercitus inruptione evertit
[,../ (isidor, Hist. Goth. 34); és a dir que Euric emprengué una campanya de destrucció de la noblesa de la
Tarraconense que se li havia enfrontat. Desconeixem si
aquesta noticia tracta de la mateixa campanya ciiada
per la Chronica Gallica i que finalitza amb la presa de
Tarraco i les altres ciutats litorals, la qual cosa ens sembla forca probable, o si es tractaria d'un fet posterior, en
no donar tampoc, el bisbe d'Hispalis, cronologia. El
sentit de la noticia que d'lsidor depen en gran mesura
del significat que atorguem al ve& ever?it;el filbleg Caerols, que tracta el seu significat en el mateix contexi
que nosaltres, interpreta que I'exercit d'Euric anihila
(evertit) la noblesa de ia Tarraconensis que se li havia
enfrontat (quae ei repugnaverat) (Caerols 2001, 232).
Cal acceptar aquesta traducció de la noticia de la
Historia Gothorum d'lsidor, un cronista generalment
considerat com a molt ben informat, tot i escriure a
principis del segle Vll, i que basava la seva informació
antiga en crcnistes de prestigi com Hidaci, Prosper de
Tir, Víctor de Tunnuna i, segurament, Cassiodor entre
d'altres, autors dels segles V i VI. Per aixo considerem
valid el raonament que les conseqüencies de l'atao
d'Euric haurien estat forca dramatiques pera la noblesa d'aquestes terres, que podria haver perdut una part
significativa dels seus efectius i del seu poder, si acceptem el sentit de les paraules d'lsidor. Aquest podria ser
un punt de trencament historic considerabie, que fins
avui no sembla haver estat prou vaiorat en la historiografia catalana i, en general, Vespanyola, pero pren un
nou sentii si el relacionem amb les dades arqueologiques anteriorment plantejades.

L..)

D'altra banda, la Chronica Caesaraugustana, segurament escrita per un bisbe d'aquella ciutat a finals del
segle VI o principis del Vil, afegeix noves dades referides al regnat d'Alaric ll (484-507),fill i hereu d'Euric, i a
la persistencia de I'oposició hispanoromana. En primer
lloc. el texi esmenta que en I'any 494 els L.,) gothi in
Hispania ingressi sunt L . ./ (Chron. Caesaraug. 222), la
quai cosa era interpretada tradicionalment com una
entrada en massa i popular dels gots, pero avui s'expiica més aviat com una arribada de l'exercit; ho fa clarament Garcia Moreno 'l...) Para nosotros, desde luego,
la notícia ofrece una interpretación todavia más simple;
entrada de nuevas tropas visigodas que terminaron por
controlar el valle del Ebro, acabando con las últimas
resistencias indígenas {.../ (García Moreno 2001, 134135) i, amb més prudencia Collins, que aprofita el tema
per debatre sobre el caire territorial o fiscal de l'assentament got (Collins 2005, 27-29). Aixo obliga a matisar
les citades expedicions d'Euric vint anys abans que, pel
que sembla, no haurien estat definitives o. si més no,
no havien tingut I'objectiu d'una ocupació permanent.
De manera semblant a com s'havia esdevingut aleshores, I'assentament inicia! en 494 sembla revifar I'oposició local; en I'any 496 L../ his coss. Burdunelius in Hispania tyrannidem assumit j...) (Chron. Caesaraug.
222); no sabem concretament a quin lloc d'Hispania
esclata aquesta revolta, pero cal recordar que la Chronica fa referencia, generalment, a ciutats i llocs de la
Tarraconense. La revolta no impedí que I'any següent
L../ Gothi intra Hispanias sedes acceperunt et Burdunellus a suis traditus est l...) (Chron. Caesaraug. 222)
6s a dir que prenguessin o ocupessin els centres de
poder (sedes) -seguramen! vol dir les ciutats i els castells-, tres anys després de la seva entrada, mentre el
revoltat fou vencut, lliurat pels seus i executat terriblement a Tolosa. Anys més tard, en 506 {.../ his coss.
Dertosa a Gothis ingressa est. Petrus tyranus interiectus est j...) Chron. Caesaraug. 222), i el seu cap enviat
a Saragossa per ser-hiexposat, un fe! que pera J. Arce
significa que aquella ciutat havia estat el centre de la
insurrecció (Arce 2005. 171-172). Com podem veure,
Bordunell i Pere son definits com a tyranni, un tito1generalment resetvat, en els escrits de I'antiguitat, a aquells
que es revoltaven per tal de prendre el poder i fracassaven, un fet que indicaria, potser, el caire més politic
que no pas social de les revoltes -que no semblen del
tipus bagaudae-, que voldrien impedir la consolidacio
de la monarquia visigoda a Hispania i explicaria la crueltat amb la que foren reprimides i llurs caps executats.
Bordunell fou introdlnt dins un brau de metal1 posat al
foc i Pere, decapitat. Cal pensar també en un desti
igualment funest pera molts de llurs seguidors.
En el mateix any 506 se celebra el concili d'Agda convocat pel rei Alaric corn a testimoni de la seva reconciliacici
amb la jerarquia católica del seu reialme; a la reunió no
hi assisti cap representant de les seus hispaniques.
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Garcia Moreno ha donat com a possible explicació l...)
las circunstancias de rebelión por las que entonces
pasaba buena parte de la Tarraconense {...j (Garcia
Moreno 2001, 131); pero tarnbé podria ser innecessaria
la seva presencia si es tractava nornés d'un concili
gal.lic; en qualsevol cas, Alaric ordena I'any següent la
preparació d'un concili general del regne. arnb assistencia dels bisbes hispanics, que no se celebra par la
catastrofica derrota de Vouillé davant els francs.
Els esdevenirnents dels anys següents d e l 507 al 513significaran una crisi aguda par al fragil regne visigot.
Autors diversos corn Cassiodor (Variae 1-16. 11-38. 111-1
a 4. IV-17 V-43 i44.1, Procopi (Hist Be11 1- 12, 43 i44) i
lsidor de Sevilla (Hist Goth. 37 i 38), a rnés de breus
ressenyes a la Chronica Gallica (665-666) o la Chronica Caesaraugustana (aa. 508-513), ens expliquen el
precipitat nornenarnent de Gesaleic, fill bastard d'Alaric
II a Narbona i la seva íugida a Barcelona després d'haver estat vencut pels burgundis a la Provenca; tot deixant aquesta provincia i la Narbonesa a llur sort, on
nornés resistien Carcassona i Artes. Cactivitat de Gesaleic a Barcelona sembla rnolt conflictiva; la seva politica
I'enfronta arnb alguns nobles gots, entre els quals en
resultaren morts els corntes Goaric i Veila, cap a 510511. Els ostrogots de Teodoric, cornandats pel dux
Ibbas, que havien alliberat la Provenca i la Narbonesa,
intervingueren en el 511 a Hispania i Gesaleic hagué de
refugiar-seentre els vandals a I'Africa, d'on en torna en
el 513 després d'una estada entre els francs de prop
d'un any, pero fou derrotat a prop de Barcelona, quan
tractava de recuperar el poder i rnort a la Provenca en
la seva íugida. quan buscava refugi entre els burgundis.
Durant aquests anys conflictius, el poder nuclear dels
gots sernbla estableti a Barcelona i la seva rodalia, pero
desconeixern com poden haver afectat aquests esdevenirnents a la noblesa hispanorornana. que sembla
totalrnent absent de les lluites, a diferencia del que va
passar en ocasions critiques anteriors, arnb les entrades dels visigots a Hispania en els anys setanta i noranta del segle V. Tots els personatges protagonistas
-Gesaleic, Amalaric. lbbas. Goiaric, Veila aren gots, i
no hi ha cap referencia a activitats o actituds de la noblesa local hispanorornana, la qual cosa sembla prou significativa de la seva marginació política en aquella crisi.
El predomini dels nous amos gots a nivel1 local ja sembla ben aferrnat durant I'época de I'anomenat "intermedi ostrogot", especialrnent durant el regnat de Teodoric
Arnal (511-526), quan el monarca dirigí des d'ltalia els
afers hispanics. Aleshores, en una data imprecisa entre
523 i 526, féu escriure una carta mitjancant Cassiodor,
el seu magister oficiorurn, adrecada als governadors
dbHispania,Ampelius i Liuvkit, on, entre rnoltes altres
consideracions, ordenava que els &..j uilicorum quoque
genus, quod ad damnosam tuitiionem queruntur inventurn, tarn de prlvata possessione quam de publica funditus volurnus amover;, quia non est defensio: quae

prestatur invite suspecturn est quod patiuntur uOlentes, nam hoc est re uera beneficiurn, si sine rnumure
feratur accepturn, seruitia igitur quae Gothis in ciuitate
positis superflue praestabantur Decernirnus amoueri,
non enirn decet ab ingenuis famulaturn quaerere, quos
rnisirnus pro libertate pugnare L..) (Cassiodor, Variae 4!
39). El monarca ordenava que fossin rernoguts dels
seus carrecs els uilici o caps de les vi1.les -privades o
publiques- que sota el pretext d'una protecci6 que era
clararnent perjudicial, obligaven els seus habitants a
prestar serveis il.licits en profit deis gots establerts a les
ciutats. Aixo vol dir, en la nostra opinió. i rnalgrat la
impressió donada per la politica de Teodoric de refer
una administració civil en rnans de dirigents romans -el
text tarnbé esrnentava els possessores, conductores,
transmarini, rnonetarii, praebendarii, exactores i paraveredores-; que els caps gots, encapcalats pels corntes, i llurs guarnicions, havien ocupat els llocs de poder
a les ciutats i llur territori, on segurarnent substittiiren, si
rnés no en part, les antigues classes dihgents romanes
-una duplicació sernbla inversemblant-, amb excepcid
dels bisbes i llurs seguicis, és ciar, entre altres raons
perque I'arrianisme dels nouvinguts creava una fossa
mental i social infranquejable en aquells inicis del segle
VI. La presencia de mes d'una vintena de bisbes niceans a les diocesis catalanes en la documentació eclesiastica de finals del segle cinque i la primera rneitat del
sise -especialrnent en els textos conciliars provincials-,
tots ells arnb norns liatins o grecs (Marques 1994, 5671), és a dir, rornans, ens parla de I'existencia d'una
aristocracia local d'arrels indigenes -potser nornés una
fracció de I'anterior- que sobrevisqué a I'ocupació visigoda i de la qual no en tenim cap altra constatació textual o arqueologica.
Després dels anys d'estabilitat que, pel que sernbla,
foren els del govern del re¡ ostrogot Teodoric, arnb una
ceria restauració de I'ordre politic roma a casa nostra,
un altre possible signe de dissensions entre gots i hispanoromans el dóna I'entrada de la Chronica Caesaraugustana corresponent a I'any 529 on diu l...) His
diebus Stephani Hispaniarurn prefectus effiotur qui tertio anno praefecturae suae h ciuitate Gerundensiconcilio distinctus est (..) (Chron. Caesaeraug, 223), es a
dir, que en 531 es produi un concili o assernblea a Girona que destituí al preafectus Hispaniarurn Esteve. que
havia estat nomenat tres anys abans per Arnalaric, que
havia seguit una linia política de nornenarnent de funcionaris rornans sernblant a la del seu antecesor Teodoric. Es tracta d'un fet que cal situar en un context
molt trasbalsat, enrnig d'una irnporiant crisi interna del
regne visigot, car aquel1 any els francs envairen la Narbonesa i obligaren el re¡ a fugir cap Barcelona, on fou
assassinat. El cronista grec Procopi, llunya conternporani dels fets, situa en aquells rnornents la fugida d'una
bona part de l'aristocracia goda de la Narbonesa cap a
Hispania (Procopi, Be11 Goth. 1, 12), rnolts dels quals
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inicialment s'insta1.iarien a la Tarraconensis, un fet que
podem considerar com la fi de¡ somni gótic de la recuperació de la GaI.lia perduda en el 507. No sabem concretament com afectaren aquests fets els equilibris
polítics establerts per Teodoric dos decennis abans,
peró el cert és que la morí d'Amalaric fou seguida per
la proclamació de Teudis -un militar ostrogot-, a mes
de lluites contra els francs a la Narbonesa i I'esmentat
concilium o assembla celebrada a Girona, versemblantment dels caps i I'exercit got, poc abans o poc després
d'enfrontar-searnb els francs, on prengueren una decisió que ha estat valorada per García Moreno com [.../
un fortalecimiento del poder central de la realeza, al el/minar una instancia intermedia entre ella y la población
hispanorromana, limitandose las posibles aspiraciones
autonómicas de la antigua aristocracia senatorial (Garcia Moreno 2001. 157).Tot plegat configura un marc de
crisi politica amb senyals de tensió entre els grups dirigents gots, que degueren portar la veu cantant en el
concilium gironí i, d'altra banda, I'aristocracia hispanoromana que hagues pogut sobreviure als esdeveniments precedents i que es pot haver sentit afectada per
la nova entrada de contingents visigots; la destitució del
prefecte Esteve a Girona en podria ser un senyal.
Tot plegat, i malgrat I'escassa informació de les fonts,
podem afirmar que els decennis finals del segle V i els
primers dei VI foren una epoca de grans trasbalsos
4nvasions. assalts, revoltes i repressions-, una visió
que sembla coherent amb i'important grau de destruccions ¡/o transformacions que observa l'arqueologia de
les vii.les en aquells anys i podria ser un indici, a banda
de les dades materials, d'un cert grau de desaríiculació
o readaptació, pero també d'eliminació d'una part significativa de la noblesa hispanoromana -senatores i
possessores- que fins aleshores havia monopolitzat
els llocs de govern local i provincial, Per aixo no ens
pot sorprendre que aiguns autors com Sairach es
dernanin on és, a partir del segle VI, aquesta noblesa
territorial que hom podia identificar per les dades textuals i arqueolbgiquesfins a les darreries del segle V. La
destrucció d'una part considerable d'aquesta noblesa
dirigent i la fi del seu way of life, tot relacionat amb una
invasió germanica. no fou un fet exclusiu de ia Tarraconense o d'Hispania. En relació a la conquesta vandaia
del nord d'~frica-entre el 429 i el 439-, autors dels
segles V i VI corn Víctor de Vita o Procopi de Cesarea
ja esmentaven les destruccions i despossessió de les
classes dirigents romanes (Victor de Vita 1, 15-18) i hom
pot comprovar la higida d'aquestes cap a d'altres parís
de l'imperi, tal com descriu la legislació de l'ernperador
Valentinia lll, que en 443 decreta la suspensió dels
embargaments a favor [../ dels romans d'Africa que
han estat desposse~ts,passen necessitats ihan hagut
d'exiliar-se del seu país [...l,i també en 451 ordena
que es prenguessin disposicions fiscals a favor {.../
dels dignataris i possessores africans que han quedat

desposse~tsper la devasfació de i'enemic L..) (Nov,
Val. 12, 34). D'altra banda, el cronista Paulus Diaconus
que escrigué a finals del segle Vlll la historia dels Ilombards on explica la invasió d'ltalia per aquest poble.
recorda com, a finals del segle VI J..) His diebus multi
nobiliurn romanum ab cupitidatem Niterfecti sunt. Reliquie ver0 per hospites divisi et tertiam partem suum @ugum langobardi persolverent tributarii efiinuntur [.../
(Paulus Diaconus 11, 32), és a dir, que molts nobies
romans foren rnorts per cobdicia o desig de riquesa i la
resta foren repartits entre els seus "hostes" -els invasors llombards- i esdevingueren tributaris, obligats a
pagar un terc dels seus guanys. segurament drets fiscals. Per tant, sembla clar que molts nobles italics, pero
no tots, foren morts -interfecti sunt- a finals del segle
VI, de la mateixa manera que, més d'un segle abans,
ho havien patit els possessores africans o, una mica
més tard. els hispans; uns fets que facilitaren la substitució de la vella classe dirigent per una altra forana, si
més no en els estrats superiors i només en aquells llocs
on s'instal4aren els vandals i els llombards, mentre
altres nobles romans conservaren llurs funcions directives, peró sota el control dels conqueridors a Italia pero
probablement tarnbé a Hispania. Els arqudlegs italians
també identifiquen aquesta época de final del segle VI
com la del l . . ] fine delle ville {,../ (Brogiolo 1996, 109),
en el rnateix sentit de desaparició del model residencial
dels estaments aflstocratics de tradició romana tardana, després d'una llarga etapa d'agonia que havia tingut el seu origen a finals del segle V. A Italia, com a
casa nostra, les fonts arqueologiques i les escrites
semblen dibuixar un destí comú de les vil.les i dels seus
propietaris.
Tot i aixó, no podem ignorar que els textos juridics i
politics de I'epocasemblen assenyalar moltes continuitats entre el vell i el nou ordre. ü'aquelis rnoments són
els codis iegislatius ordenats pels mateixos reis Euric i
Alaric en els anys setanta del segle V i a comenqament
del segle VI. respectivament (D'Ors 1960). Un fet a
valorar si tenim en compte la coincid&nciacronolbgica
amb els fets estudiats en aquest treball. Es tracta d'uns
textos que han estat tradicionalment objecte d'especulacio sobre el caracter personal o territorial de la seva
aplicació. Encara que el debat esta lluny de ser resolt,
hi ha hagut una tendencia creixent dels especiaiistes a
opinar que es tracta principalment de recopilacions i
interpretacions del dret roma -imperial i vulgar- del baix
imperi (sintesis successives del debat a Collins 1986,
41 -49 i 2005, 37-48) i, per tant, que les diferencies que
horn observa entre gots i romans no poden ser atribuides a una doble legislació. sinó que, corn opina Collins
{...) son testimonios de normas legales diferentes para
los elementos civiles y militares de la población, y la
administración imperial ya consideró y trató precisamente como a soldados a los grupos germánicos. Por
lo tanto, la legislación relativa a la resolución de litígios
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entre godos y romanos entraba en la práctica en conffictos de competencia entre la jurisdicción civil y militar
(Collins 2005, 241): per tant, avui hom considera generalment I'estat visigot com a hereu i continuador del
baiximperial. La lectura de les seves lleis ens dibuixa un
panorama forca semblant al dels dos segles anteriors,
amb la permanencia, si més no nominai, de l'organització administrativa romana -4s possessores o senyors
locals hi continuen essent esmentats-, pero de manera molt esporadica, la qual cosa no afegeix sinó incertesa sobre l'abast dels canvis -en tot cas indiscutiblesesdevinguts en el trdnsit entre els segles V i VI.
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Malgrat els dubtes proposats fins avui per la historiografia i I'arqueoiogia de I'antiguitat tardana, la historia
del transit entre els segles V i VI, ens proposa dades de
diversa procedencia, unes arqueologiques i altres textual~,
que permeten esbossar un quadre general, encara poc precís, dels processos esdevinguts en el nordest de I'antiga provincia Jarraconensis. el darrer espai
peninsular que resta dins l'obediencia de I'lmpen d'Occident. D'una banda, I'arqueologia ens mostra un món
rural actiu on totes les vil.les conegudes, amb més o
menys intensitat,havien estat objecte de reformes, millores o adaptacions al llarg del segle IV i, en algunes ocasions, dins dels primers decennis del la centúria següent
(Pla de Palol o I'Hort d'en Bach) amb une aposta decidida per I'explotació del fundus que en alguns casos
determinats sembla ser I'únic objectiu del propietari
(Vilauba) i que en altres comportava reformes, que
havien millorat I'espai residencial i de poder per reflectir
millor la ideologia i els interessos de les classes dirigents
locals -els dornini o possessores, tantes vegades citats
en els textos, un fet que se'ns fa pales, per exemple, en
I'espai suburba de Gerunda, pero, també, en altres llocs
com a Tossa i, versemblantment, a I'Hort d'en Bach i a
Pla de Palol. Practicament totes aquestes vil.les foren
abandonades en un espai de temps que podem situar,
entre la segona meitat del segle V i la primera del VI.
Podem rebutjar la idea d'una crisi militar que hagi provocat la seva destrucció -no hi ha proves en aquest sentit,
ans al contrarii; sembla més probable que I'extinció d'aquest model estigui relacionada emb la crisi com a classe dirigent dels seus residents que, segurament en molts
casos, van desapereixer o van abandonar les seves residencies ensems que llurs funcions directives.
Aquesta cnsi "arqueologica" pensem que pot ser relacionada amb allo que ens proposen els textos contemporanis, escadussers pero significatius. Les informacions
escrites contemporanies són molt puntuals i provenen,
principalment, d'alguns annals i textos conciliars, administratius i legislatius, a mes d'algunes croniques postenors basades, en ocasions, en textos perduts. El conjunt
dibuixa una etapa de llarga inestabilitat politica entre el

final de I'imperi roma, en la dkada dels enys setanta del
segle V i I'afermament del poder got en la primera del
segle VI, seguit d'una etapa de disturbis interns fins a
mitjan segle. Els conflictes poden haver significat una
important reducció del nombre i la influencia de l'aristocrdcia local romana, i una presencia creixent de la classe dirigent goda, amb excepció de I'estament religiós; un
fe¡ no gaire diferent al que indiquen algunes fonts en relació a l'establiment dels vandals a I'Africa proconsular o
els liombards a Italia. Hi hagué, en una proporció que
desconeixem, una substitució de les classes dirigents
romanes pels gots nouvinguts: una substitució necessaria perque I'estructura del poder i la tributació no podia
mantenir una classe dirigent duplicada, especialment en
els seus graons superiors, El vell model de control politic, paral-le1al de I'explotació agrícola i ramadera, a través de la presencia puntual o constant dels senyors en
grans edificis que calia mantenir i conservar tot invertinthi contínuament, s'havia trencat. No era necessari ni rendible a cap nivel1 el manteniment d'una manera de fer
d'altres epoques, ara obsolet i que s'organitza d'altres
maneres sens dubte tan eficaces com les anteriors. Cabandonament aparentment paclfic de les vil.les, entre el
darrer ter5 del segle V i mitjan segle VI s'explicaria per
queja no era necessari de mantenir dempeus alló que
no solament era costós sinó inútil. Observem quasi sempre que sobre els grans edificis rurals abandonats hi ha
presencia de vida, d'activitats. cabanes, enterraments,
freqüentacions que anomenem "vida entre ruines" que
denotarien la continuitat de l'explotació agropecuaria i
I'aprofitament de tot alió que els vells edificis abandonats
podien oferir. És, també, una constant constatar que a
prop d'on existí una vil.la, la vida continua tot adoptant
un nou model d'assentament que solucionava d'una
altra manera la qüestió principal, el conreu de la terra.
Paral.lelament, sorgiren o es consolidaren altres modeis,
com els castelia, amb agrupacions humanes de nombre
considerable, enturonades i ben defensades, com el
Puig de les Muralles, a Puig Rom (Roses, Alt Empordh)
(en darrera instancia, Palol 2004).
Un dels problemes més interessants que se'ns planteja ara mateix és el de reconeixer i identificar les resldencies, urbanes ¡/o wrals de I'aristocracia, dels grans senyors entre els segles VI a IX. Hi eren. no hi ha dubte.
Caldra locaiitzar-los i descriure'n les característiques i
peculieritats i obse~ar-neallo que era continuitat, allb
que es reciclava i allo que s'innovava.
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