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No existeix un treball global, recent i Útil que aplegui, descrigui i analitzi cri- 
ticament les necrbpolis d'kpoca romana d'hmbit rural en els territoris nord-orientals 
de l'actual Catalunya que coincideixen amb el territori de l'actual dibcesi gironina 
que ha mantingut a la perfecció el de les antigues ciuitates tardoatigues i visigodes 
de Gerunda i Emporiae, que haurien acabat digerint, en el pas de l'alt al baix impe- 
ri, el d'Aquae Calidae -Caldes de Malavella- (Nolla, 1993, 659-665; Merino, Nolla 
i Santos, 1994) i, potser, el de Blandae, desapareguda si de cas molt abans en bene- 
fici de Caldes (Aquilué, 1984, 101-103). En la Carta Arqueolbgica de 1984 (Nolla 
i Casas, 1984,72), s'aplegaven la major part de noticies sobre aquest tema, situant- 
les sobre un mapa per6 sense anar més lluny. Altrament, d'enqh d'aquella data, la 
informació ha augmentat considerablement en quantitat i qualitat. Era, doncs, oca- 
sió propicia per reunir en un sol lloc aquesta informació que ha d'ajudar a copsar 
aquesta realitat, veure'n el comportament general, les similituds i diferkncies i l'e- 
volució al llarg d'uns quants segles. 

En aquest apartat aplegarem detalladament i monogrifica les noticies més 
valuoses i fermes referides a troballes de notable entitat i, de manera puntual, tot 
aplegant la bibliografia especifica, les dades més esparses, aquelles que de moment 
no podem lligar a una vil.la o cap altre establiment rural o les que són dubtoses espe- 
cialment pel que fa a llur cronologia (fig. 1). 
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Figura 1. Mapa general amb situació dels jaciments estudiats. 


