
El desenvolupament de l’agricultura com a
activitat econòmica bàsica del món romà es re-
colza sobre tres conreus fonamentals: els cereals,
la vinya i l’olivera. En contrast amb la d’època
ibèrica, l’economia romana comportà canvis en
la mena de possessió i producció de la terra,
amb la selecció i la millora de llavors i l’extensió
de cultius nous, formats especialment per frui-
ters, que s’afegiren als notables avenços en la
creació d’infraestructures, la gestió dels recursos
hidràulics i les noves capacitats en la comercia-
lització dels productes, que repercutiren en la
rendibilitat.

Durant l’època romana augmentaren els con-
tactes entre diferents regions mediterrànies i cen-
treeuropees, de manera que una gran varietat de
plantes d’importància econòmica foren desplaça-
des a zones on abans no existien, bé per la intro-
ducció de l’espècie ja domesticada per a l’ús agrí-
cola o hortícola, bé per mitjà de la importació.
Nogensmenys, els primers contactes a gran escala
a l’occident mediterrani s’iniciaren amb les pri-
meres onades de colons fenicis i grecs. 

Quin marc natural per a l’agricultura d’època
romana?

Aquesta àmplia problemàtica va començar a
ser plantejada a mitjan anys vuitanta i de mane-
ra més sistemàtica a partir dels noranta amb el
concurs de diferents paleoecològiques, princi-
palment pol·líniques i antracològiques. No obs-
tant això, l’existència de pocs estudis específics

de base fa que els estudis paleoambientals refe-
rits a l’època romana romanguin encara limitats
i siguin de cronologies poc precises.

A través de les anàlisis pol·líniques es pot infe-
rir que hi ha pocs canvis respecte de l’època ibèri-
ca, tret de l’augment d’espècies conreades, que es
reflecteix sobretot en l’expansió del cultiu de l’o-
livera. Els treballs duts a terme recentment a l’à-
rea de l’Empordà recolzen que durant el període
de domini romà el context natural es caracteritza
per una obertura més gran de la massa forestal,
que té la projecció més important en l’expansió
del conreu de l’olivera (que guanya terreny als ce-
reals), i l’augment de tàxons xèrics, formats bàsi-
cament per arbres mediterranis, i l’extensió de pi-
nedes secundàries (BURJACHS [et al.], 2005). 

Aquests resultats no difereixen especialment
dels estudis portats a terme a l’àrea d’Ullastret,
on en cronologies d’entre el 3000 i el 1500/
1300 BP (entre el 1000 aC i el 500/700 dC)
s’observa la disminució d’espècies arbòries i
l’augment de cultius de cereals i olivera, i la de-
tecció de la noguera per primera vegada (RIERA

i ESTEBAN, 1994).
L’impacte antròpic per mitjà del conreu de

l’olivera està també contrastat a la zona del
Garraf, i a la plana de Vilanova-Cubelles, on des
de l’ibèric ple hi ha mencions prou significatives
de les activitats productives, on aquest cultiu, a
part d’altres, està molt ben representat (RIERA,
2003). D’altra banda, a l’àrea de Barcelona es
detecta una acció antròpica amb activitats pro-
ductives més puntuals, però, en canvi, la vinya i
el cereal són els cultius més representatius
(PALET i RIERA, 1994).
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Tot plegat sembla que reflecteix que l’etapa
de domini romà augmenta d’intensitat l’explo-
tació del medi natural, sense variar de manera
fonamental la gestió que ja se’n feia durant l’eta-
pa ibèrica. Cal destacar, no obstant això, que
l’estratègia de captació de recursos llenyosos
preveu una explotació de formacions forestals
amb poques diferències de l’etapa anterior, i els
canvis paisatgístics observats al final de l’etapa
romana pels voltants del 1500 BP sembla que
coincideixen amb canvis polítics i climàtics.

Per una banda, tenim una gestió de recursos
llenyosos procedents de les rouredes, els alzinars
i les comunitats de ribera dels entorns dels as-
sentaments, i per l’altra, arbres propis avui dia
de muntanya o muntanya humida, com el be-
doll, l’avet o el pi roig, que podrien implicar un
transport des de distàncies o procedències més
allunyades o bé que la seva distribució potencial
hagi variat en relació amb l’actualitat. Les dades
palinològiques a Catalunya i el sud-est de Fran-
ça sembla que indiquen que determinades espè-
cies pogueren prosperar en altituds més baixes
en períodes habitualment atribuïts al clima ac-
tual: època ibèrica, romana i medieval (TRIAT-
LAVAL, 1978; RIERA, 1990). També les dades
antracològiques confirmen l’ús d’aquesta espè-
cie en aquests períodes; cal assenyalar que és jus-

tament en aquests moments que es produeix
una pressió antròpica més important sobre els
boscos, la qual cosa hauria pogut potenciar un
aprofitament més intensiu a partir de recursos
llenyosos que anteriorment no s’aprofitaven.
Així trobem documentat l’ús de l’avet a l’Illa
d’en Reixac (Baix Empordà) al segle V-IV aC
(ROS, 1999a), al segle II aC al Camp de les
Lloses (Osona) i al Mas Castellar de Pontós
(PIQUÉ i ROS, 2002) o a Vilauba (Pla de l’Esta-
ny) en les fases del segle II-III dC (ROS, 1999b),
mentre que per cronologies anteriors la seva
presència al registre antracològic es restringeix a
jaciments de la Garrotxa: Bauma del Serrat de
Pont (2615 cal aC) (ROS, 1997) i cova 120
(neolític antic) (AGUSTÍ [et al.], 1987). Cal des-
tacar, per tant, que les dades paleoecològiques
indicarien que la distribució d’aquests tàxons
podia ser més àmplia que en l’actualitat.

La gestió dels cultius: els cereals i les
lleguminoses

A la llum dels treballs publicats fins a la data
d’avui, no és fins a mitjans de la dècada dels vui-
tanta que els estudis arqueobotànics s’inicien de
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Figura 1. Situació dels
principals jaciments 
d’època romana i antigui-
tat tardana amb estudis
arqueobotànics de llavors
i fruits.
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IIeessssoo  CCuulliipp  IIVV IIeessssoo VViillaauubbaa VViillaauubbaa  EEllss  TToolleeggaassssooss
(BUXÓ [et al.], (BUXÓ, (BUXÓ [et al.], (BUXÓ, (BUXÓ, (BUXÓ; CATALÀ,

2004) 1989) 2004) 1999) 1999) 1989)
Època Segle I Segle I m.s. I / f.s. III / Segle I

republicana dC dC f.s. III dC m.s. V dC dC

Civada (Avena sativa) ***

Ordi nu (Hordeum 
vulgare nudum)
Ordi vestit (Hordeum vulgare) ** * *** *

Mill (Panicum miliaceum) *

Panís (Setaria italica)

Sègol (Secale cereale) *

Blat nu t.compacte (Triticum 
aestivum t. compactum)

Blat nu (Triticum 
aestivum/durum) * * * *** *

Pisana (Triticum dicoccum) * *

Guixa/guixó
(Lathyrus sativus/cicera) *

Guixa (Lathyrus sativus) *

Llentia (Lens culinaris) *

Pèsol (Pisum sativum) * *

Erb (Vicia ervilia)

Fava (Vicia faba)

Veça (Vicia sativa) * *

Lli (Linum usitatissimum)

Avellaner (Corylus avellana) * * *

Figuera (Ficus carica) *** ***

Noguera (Juglans regia) ** ** * *

Pomera (Malus/Pyrus)
Olivera (Olea europaea) ** * * **

Pi pinyoner (Pinus pinea) * ***

Ametller(Prunus amygdalus) * *

Cirerer (Prunus avium) * *

Prunera (Prunus domestica) ** *

Presseguer (Prunus persica) * **

Raïm (Vitis vinifera) *** *** * * *

Aranyoner (Prunus spinosa) *

Aglà (Quercus sp.) * ** *

Esbarzer
(Rubus fruticosus/ulmifolius)
Saüquer (Sambucus nigra) *

*** Molt abundant     ** Abundant     * Poc abundant

Taula 1. Presència dels tàxons de més importància econòmica a Catalunya 
durant l’època romana i l’antiguitat tardana
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EEllss  TToolleeggaassssooss IIlleerrddaa IIlleerrddaa PPeerrii  22,,  TTaarrrraaggoonnaa IIlleerrddaa EEllss  MMaalllloollss EEll  BBoovvaallaarr RRoocc  dd''EEnnccllaarr
(BUXÓ; CATALÀ, (ALONSO, (ALONSO, (BUXÓ, (ALONSO, (ALONSO, (CUBERO, (BUXÓ; GON-

1989) 2005) 2005) inèdit) 2005) en premsa) 1988) ZÁLEZ, 1997)
Segle II Segle II cC / Segle I dC / Segle III / Segle VI / Segle VI / Segle V / Segle VI /

dC canvi d'Era segle V dC segle V dC segle VIII dC segle VIII dC segle VII dC segle VIII dC
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manera sistemàtica. No obstant això, per a l’è-
poca romana aquests estudis ofereixen encara
poques dades globals per zona i època, amb cro-
nologies imprecises, i la informació de què dis-
posem és encara desigual segons el període i la
zona per extreure una valoració global de la im-
portància dels diferents cultius en l’agricultura
del món romà (figura 1). 

La majoria de jaciments amb estudis sistemà-
tics de restes arqueobotàniques: Vilauba (Ca-
mós, Pla de l’Estany), ciutat de Lleida (el Se-
grià), els Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà),
han conservat els materials mercès a la carbonit-
zació que van suportar en època antiga. Hi ha,
no obstant això, alguns assentaments que, per la
peculiaritat de l’estructura, han permès també
conservar el material orgànic en condicions ana-
eròbiques sense necessitat de carbonització. Es
tracta de les restes recollides en l’actuació ar-
queològica a la «font dels Lleons» del Peri 2 de
Tarragona i en la dels pous excavats al jaciment
de Iesso (Guissona), que estaven en medis satu-
rats d’aigua, i que donaven lloc a una òptima
conservació de les matèries vegetals (taula 1).

La informació, encara insuficient, que con-
servem d’aquest període, ens ha fet tenir en
compte les dades arqueobotàniques procedents
de jaciments de l’antiguitat tardana (taula 1): els
Mallols (Cerdanyola del Vallès), Roc d’Enclar
(Andorra) o el Bovalar (Serós, el Segrià), ja que
ens proporcionen referències molt valuoses cor-
responents a l’evolució posterior dels cultius
d’època romana.

Els cereals

Els cereals són el conjunt de plantes conrea-
des i d’espècies més ben representades durant
l’època romana. Les espècies identificades són:
el blat nu (Triticum aestivum/durum), el blat nu
de tipus compacte (Triticum aestivum/durum ti-
pus-compactum), la pisana (Triticum dicoccum) i
l’espelta petita (Triticum monococcum), l’ordi en
les varietats vestida i nua (Hordeum vulgare i
Hordeum vulgare var. nudum), els mills (mill
–Panicum miliaceum– i panís –Setaria italica–),
la civada (Avena sativa) i el sègol (Secale cereale). 

El blat representa la majoria de restes de
plantes conreades, i el seu predomini és gairebé
comú a la majoria de jaciments d’aquest perío-

de. Hom el troba com el cereal més abundant a
la fi del segle I i durant el segle II a Vilauba
(Camós, Pla de l’Estany) (BUXÓ, 1999a), pre-
sent també als pous dels segles I aC i II dC de
Iesso (BUXÓ [et al.], 2004), en nivells del segle I
i II dC als Tolegassos (BUXÓ i CATALÀ, 1989), i
en els nivells de farciment d’entre els segles III-V

dC de la «font dels Lleons» al Peri 2 de Tarrago-
na (BUXÓ, inèdit).

La seva presència és també molt significativa
en contextos de l’antiguitat tardana com el Bo-
valar (Serós, el Segrià) (CUBERO, 1988), els
Mallols (Cerdanyola del Vallès, Barcelona)
(ALONSO, en premsa), Lleida ciutat (ALONSO,
2005), o el Roc d’Enclar (Andorra) (BUXÓ i
GONZÁLEZ, 1997). 

L’ordi vestit és l’altra espècie més ben repre-
sentada. Durant l’època romana, com en els
contextos de l’antiguitat tardana, acompanya
generalment el blat nu, com es pot observar en
les dades fornides per diferents fases del jaci-
ment de Vilauba (BUXÓ, 1999), dels Tolegassos
(BUXÓ i CATALÀ, 1989), dels dos pous de Iesso,
(BUXÓ [et al.], 2004), de Lleida ciutat (ALONSO,
2005), de Roc d’Enclar (BUXÓ i GONZÁLEZ,
1997), del Bovalar (CUBERO, 1988) i dels Ma-
llols (ALONSO, en premsa). La seva rusticitat i
adaptació a terres més pobres podria justificar,
d’altra banda, la freqüència més important en
jaciments de la zona pirinenca, com el Roc
d’Enclar, a Andorra, on és més abundant que el
blat nu (BUXÓ i GONZÁLEZ, 1997).

A més de les llavors s’han recuperat també
fragments de raquis i glumel·les d’ordi vestit.
Hem d’associar-ne la procedència com a sub-
productes d’alguna de les operacions de proces-
sament de l’ordi (fragments de gra, fragments
d’altres parts de l’espiga). La presència d’aquests
residus més la permanència de les glumel·les ad-
herides a les llavors podria suggerir també que
es tracta d’un producte que ha passat per un
procés de tractament de les llavors menys acurat
del que se’ls dedica quan aquestes llavors es pre-
paren per al consum humà. Resta, per tant,
oberta, la possibilitat que els ordis puguin ser
conreats com a plantes farratgeres, destinades
principalment al consum dels animals.

Altres cereals presents als registres d’època
romana són la civada, el sègol, els mills, i de ma-
nera més testimonial els blats vestits (pisana i es-
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pelta petita), els mills i altres cereals nus, com el
blat nu de tipus compacte i l’ordi nu.

El cultiu del sègol a la península Ibèrica no
sembla que s’incorpori de manera generalitzada
fins a partir del canvi d’era. És aparentment una
planta secundària durant la prehistòria, que
acompanya el blat i l’ordi, per passar a ser un
cultiu que competeix de manera eficaç amb
aquests cereals a les zones temperades de terre-
nys silicis. Durant l’època romana, el sègol
coneix un formidable auge per Europa, que
coincideix amb l’expansió de les ciutats a co-
mençament de l’edat mitjana (BEHRE, 1992).

La seva extensió és regular en els diferents re-
gistres arqueobotànics de Catalunya. Es coneix,
per exemple, en contextos cronològics del segle
III-IV dC a la ciutat de Lleida (ALONSO, 2005) i
a partir del segle IV a Vilauba (BUXÓ, 1999a),
però també al Bovalar (CUBERO, 1988), els
Mallols (ALONSO, en premsa) i el Roc d’Enclar
(BUXÓ i GONZÁLEZ, 1997), on és el cereal més
important després del blat nu i l’ordi vestit.

Quant a la civada, augmenta considerable-
ment a partir de la segona edat del ferro.
Malgrat això els indicis de civada conreada en
aquests moments són encara limitats, ja que les
seves llavors només es poden diferenciar de les
silvestres si conserven les glumel·les, de manera
que en llur absència les restes d’exemplars con-
reats podrien estar sota la denominació del gè-
nere Avena sp.

La civada no forma part de les primeres
plantes domesticades al Pròxim Orient, i la
zona de primera domesticació es podria situar a
l’Europa central. Al principi es presenta com un
cultiu secundari, primer com a mala herba, fins
que es comença a conrear de manera intencio-
nada. Per alguns autors, la civada es relaciona
amb els conreus farratgers destinats a l’alimen-
tació dels èquids domèstics, tot i que és un cere-
al que també serà consumit pels humans (RUAS

i MARINVAL, 1991). A partir de l’època medie-
val, sol presentar una freqüència similar a la del
sègol, amb registres constants durant aquest pe-
ríode (RUAS, 1992). 

A Catalunya, hi ha indicis de civada conrea-
da en un estrat de la primera meitat del segle V
aC del Puig de Sant Andreu d’Ullastret (BUXÓ,
1997), en un context entre el segle V i la prime-
ra meitat del segle IV de Mas Castellar de Pontós

(CANAL, 2002), però sobretot en nivells del se-
gle III aC al Tossal de les Tenalles (Sidamon, el
Pla d’Urgell) (ALONSO, 1992). En canvi, a l’Illa
d’en Reixac (BUXÓ, 1997) i en les fases de la pri-
mera edat del ferro i de l’assentament grec de
Sant Martí d’Empúries (BUXÓ, 1999b), els
exemplars de civada queden recollits com a
Avena sp. 

Una problemàtica similar es planteja als jaci-
ments tardoromans de Vilauba i els Mallols,
amb una presència d’un nombre considerable
de restes, però en què la manca d’elements botà-
nics més determinants fa que aquestes restes es
recullin també sota la denominació d’Avena sp.,
sense desestimar, però, la possibilitat que la ci-
vada fos cultivada pels habitants dels dos jaci-
ments. Per a Vilauba la civada és un dels cereals
més importants després del blat i de l’ordi, tal
com passa amb el Bovalar (CUBERO, 1988) o el
Roc d’Enclar, on aquest cereal presenta una
considerable representativitat després de l’ordi
vestit, el blat nu i el sègol (BUXÓ i GONZÁLEZ,
1997).

Altres cereals considerats, però de menys im-
portància durant aquesta època als registres ar-
queobotànics, són els mills, el blat nu de tipus
compacte i la pisana. 

Els mills (tant mill com panís) són signifi-
cativament menys freqüents als jaciments d’è-
poca romana i d’antiguitat tardana, a diferèn-
cia dels registres de l’edat del ferro, on són més
ben representats. La seva presència és testimo-
nial als estudis de Vilauba (BUXÓ, 1999a) i
també als del Roc d’Enclar (BUXÓ i GONZÁ-
LEZ, 1997), però en canvi als Mallols la presèn-
cia de panís s’acompanya de formes silvestres
d’aquest grup com Digitaria, Setaria viridis/
verticillata o Echinocloa crus-galli, que podrien
anar-hi associades com a males herbes (ALON-
SO, en premsa). Els mills són cultius de prima-
vera, resistents a la sequera, i en terres pobres
s’obtenen millors resultats en relació amb els
altres cereals. La seva rusticitat i la seva precoci-
tat són factors molt adients per a una sembra
tardana, de manera que pot reemplaçar un
conreu tardà o un terreny que no s’ha pogut
sembrar a temps, tot i que en aquest període
podria entrar en concurrència amb la civada o
el mateix ordi si els cultius es destinen a con-
sum de l’aviram.
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No obstant això, les fonts antigues indiquen
que les formes de consum dels cereals són molt
variades i depenen de les possibilitats d’accés
que es poguessin tenir sobre les espècies més
apreciades, de manera que la pràctica de barre-
jar diferents espècies de cereals era força corrent.
Per a les classes més pobres el blat era un bé
escàs, i el mill es reservava per barrejar amb l’or-
di. La pollenta fou un bullit força comú fet a
base d’ordi torrat, i sovint acompanyat de mill o
panís, que constituïa la base de l’alimentació en
campanya i per a les classes més pobres (ANDRÉ,
1981). 

El blat nu de tipus compacte està identificat
en alguns jaciments d’època ibèrica, però la seva
presència en època romana i l’antiguitat tardana
queda restringida a molt poques dades proce-
dents dels jaciments de Vilauba i els Mallols.
Passa el mateix amb la pisana, altrament obser-
vada a l’època ibèrica amb una presència se-
cundària o residual, però que ara està documen-
tada amb molt pocs exemplars. Hi ha registres
d’aquest cereal als jaciments de Iesso (BUXÓ [et
al.], 2004), els Tolegassos, amb una cronologia
dels segles I-II dC (BUXÓ i CATALÀ, 1989), a la
ciutat de Lleida durant tota l’època romana
(ALONSO, 2005) i, més tard, als Mallols (ALON-
SO, en premsa).

Finalment, hi ha algunes mencions d’ordi
nu al jaciment dels Mallols (ALONSO, en prem-
sa), la qual cosa confirma que aquesta espècie
acabarà essent reemplaçada per l’ordi vestit en el
decurs de l’edat del ferro (BUXÓ, 1997). 

Les lleguminoses

Juntament amb els cereals, les lleguminoses
conreades constitueixen un altre dels recursos
més importants de l’alimentació humana. Amb
una composició molt rica en proteïnes, contri-
bueixen a equilibrar la dieta alimentària. A més,
llur conreu, per rotació o barreja amb els cere-
als, pot mantenir alts nivells de fertilitat al sòl,
perquè fixen el nitrogen atmosfèric a través d’u-
na simbiosi amb un bacteri des de les arrels.

El registre actual reuneix una presència
quantitativa considerable d’espècies de llegumi-
noses conreades, d’entre les quals destaca la va-
rietat qualitativa identificada als Mallols (ALON-
SO, en premsa): llentia, fava, pèsol, veça i guixa,
cinc tàxons diferents que reflecteixen el conside-

rable interès per aquests cultius durant l’anti-
guitat tardana. Aquesta varietat ve també con-
trastada al Roc d’Enclar (BUXÓ i GONZÁLEZ,
1997) i a Vilauba (BUXÓ, 1999a), on s’ha iden-
tificat la llentia, el pèsol, la guixa i la veça. Més
discretes, en canvi, són les troballes de Iesso,
amb només la presència de veça i pèsol.

El cultiu dels arbres: espècies conreades
d’importància econòmica

Les aportacions més importants pel que fa al
cultiu durant l’època romana tenen la màxima
expressió en el desenvolupament productiu de la
vinya i l’olivera, espècies que ja es coneixen des de
la segona edat del ferro, i de l’arboricultura. 

La generalització dels cultius d’aquests pro-
ductes, escassos en les èpoques precedents a la
presència romana, i la seva familiarització en di-
versos aspectes de les formes de manipulació,
cura i consumició està ben reflectida en els agrò-
noms romans. El seu coneixement és molt am-
pli, no tan sols des del punt de vista purament
agropecuari (tipus de conreus, tractament i mi-
llora dels productes vegetals), sinó també des
d’un de més quotidià: coneixement de les varie-
tats, formes de consum, de conservació..., amb
accés a una bona part d’aquests productes, o en
part del consum habitual de les classes benes-
tants d’època romana (ANDRÉ, 1981). 

Aquesta reunió de productes està ben reflec-
tida en els resultats dels conjunts recollits als di-
ferents jaciments arqueològics de Catalunya, en
què la freqüència de restes de fruits revela els
canvis que s’introdueixen amb el nou model de
producció agrícola d’època romana. A part de la
vinya i l’olivera, un nombre important de noves
espècies vegetals, com el presseguer, la prunera,
el cirerer o la noguera, seran esmentades de ma-
nera sistemàtica en aquests registres. D’altra
banda, altres vegetals considerats silvestres:
aranyoner, guinder... continuaran sent l’objecte
d’una recol·lecció.

La vinya i l’olivera

L’expansió de la vinya i de l’olivera a la
Mediterrània occidental sembla que està en re-
lació amb les influències colonials fenícia i gre-
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ga, i és en època romana que hi ha els productes
més importants del comerç. 

Des del neolític les troballes de raïm silvestre
o llambrusca (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris
C.C. Gmelin) i d’ullastre o olivera silvestre
(Olea europea L. var. oleaster DC) són bastant
habituals en el registre arqueobotànic, la qual
cosa assenyala una explotació molt antiga dels
dos vegetals com a plantes alimentàries, consu-
mides sota diverses formes: fruits frescos o secs,
galetes o farina de raïm… (BUXÓ, 1997).

No obstant això, les pràctiques de conreu de
la vinya per al consum de vi o fruit són signifi-
cativament més altes a partir de l’època ibèrica
que no en els períodes anteriors. Hi ha men-
cions d’Empúries i de Sant Martí d’Empúries
(BUXÓ, 1997; BUXÓ, 1999b), Illa d’en Reixac i
Puig de Sant Andreu d’Ullastret (BUXÓ, 2001),
Arxiu Històric de Sitges –Sitges, el Garraf–
(GRACIA [et al.], 1988), cova de Sant Sadurní
–Begues, el Garraf– (EDO [et al.], 1986), Mole-
ta del Remei –Alcanar, Baix Ebre– (GRACIA [et
al.], 1988), Puig de la Misericòrdia –Vinaròs,
Castelló– (CUBERO, 1998).

En època romana, el registre arqueobotànic
augmenta considerablement: per a l’època re-
publicana i l’Alt Imperi (figura 2): es localitzen
restes a Iesso (BUXÓ [et al.], 2004), Peri 2 de
Tarragona (BUXÓ, inèdit); els Tolegassos (BUXÓ

i CATALÀ, 1989), Lleida ciutat (ALONSO,
2005), i Vilauba (BUXÓ, 1999a). Per al Baix
Imperi i l’antiguitat tardana hi ha dades a
Bafart –Lleida, Segrià– (ALONSO, inèdit), Bar-
cino –Barcelona, Barcelonès– (CANAL, inèdit),
els Mallols (ALONSO, en premsa), Roc d’Enclar

(BUXÓ i GONZÁLEZ, 1997) i el Bovalar (CUBE-
RO, 1988).

Per a la majoria de jaciments, la presència de
les llavors pot provenir d’un consum del raïm
com a fruit, tot i reconèixer la possibilitat que
alguns d’ells puguin fer producció de vi. En
canvi, a Iesso, la vinya constitueix l’espècie més
representada, amb més de 3.000 restes recupe-
rades, entre pinyols, drupes i peduncles. L’abun-
dància i la concentració de pinyols, la presència
de peduncles i d’altres restes del raïm, a més de
les característiques morfològiques, poden con-
firmar el caràcter de vinya conreada formant
part de rebutjos del procés de vinificació.

Si les pràctiques del conreu de la vinya sem-
blen més ben documentades, les de l’olivera
plantegen més problemes, per bé que els regis-
tres arqueobotànics augmenten la presència de
pinyols d’oliva a partir de l’època romana.

L’extensió del conreu de l’olivera a la Medi-
terrània occidental també apareix normalment
associada a les civilitzacions grega i romana,
sense excloure, no obstant això, l’existència d’un
conreu intencionat i anterior d’aquest arbre a la
regió relacionat amb els fenicis. Per tant, els pri-
mers indicis d’olivera conreada sembla que apa-
reixen durant la segona edat del ferro, a pesar
que les troballes actuals de pinyols d’oliva en ja-
ciments ibèrics, com l’Illa d’en Reixac (BUXÓ,
2001) o el Mas Castellar de Pontós (CANAL,
2002) són encara contradictòries i no distingei-
xen el seu caràcter d’olivera silvestre o conreada.
D’altra banda, les anàlisis pol·líniques efectua-
des a l’Illa d’en Reixac constaten que el conreu
de l’olivera no estaria gaire o gens estès durant
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Figura 2. Conjunt de llavors de raïm (Vitis vinifera)
procedents de Iesso.



l’època ibèrica, i els percentatges més grans rela-
cionats amb aquest cultiu sembla que correspo-
nen al període de domini romà (BURJACHS,
1999; BURJACHS [et al.], 2005).

Certament, és durant el període romà que el
registre arqueobotànic constata un augment de
la presència de pinyols d’oliva, que es veurà
afermat durant l’antiguitat tardana per l’acreixe-
ment de vil·les amb instal·lacions relacionades
amb l’oli a la zona costanera o del rerepaís de
Catalunya (CASTANYER i TREMOLEDA, 1999).

Les troballes arqueobotàniques més signifi-
catives les trobem en contextos d’època republi-
cana als jaciments de Iesso i, més tard, a les fases
altimperials del Peri 2 de Tarragona (BUXÓ, inè-
dit), de Iesso (BUXÓ [et al.], 2004) i Vilauba
(BUXÓ, 1999a). Per a les fases baiximperials, hi
ha mencions d’olivera als jaciments de l’Arxiu
Administratiu de Barcino (CANAL, inèdit), al
derelicte romà de Culip IV (BUXÓ, 1989), tam-
bé a Iesso (BUXÓ [et al.], 2004) i Vilauba
(BUXÓ, 1999a), i a l’excavació de la Paeria de
Lleida, en una cronologia d’entre el final del se-
gle IV i el principi del segle V dC (PÉREZ, 2003).

Arbres fruiters

El cultiu dels arbres fruiters és un altre dels
aspectes més significatius de la gestió dels vege-
tals durant l’època romana. Els registres actuals
contrasten la presència d’espècies al·lòctones,
introduïdes per primera vegada a la zona, amb
d’altres de locals, que han pogut ser conreades o
explotades a partir de la recol·lecció.

Com que els fruits no necessiten un contacte
directe amb el foc per a la preparació, la seva
presència en el registre arqueobotànic no és gaire
habitual, ja que en la majoria de casos són consu-
mits directament al lloc on creixen o es recullen.
Si el pinyol d’un fruiter consumit es llença direc-
tament al foc o passa a formar part de les deixalles
domèstiques, pot arribar a conservar-se en el con-
junt de mostres arqueobotàniques.

Per tant, les restes de fruits en registres ar-
queobotànics romanen, de vegades, imprecises,
i estan subjectes a troballes molt puntuals, de
manera que els programes d’excavació portats a
terme als jaciments de Iesso i Peri 2 de Tarrago-
na han curullat de manera significativa les llacu-
nes que hi havia en el panorama vegetal de
l’agricultura del món romà. En efecte, les excep-

cionals condicions de conservació dels materials
que es preservaven en medis anaerobis han
permès d’incorporar un repertori més nombrós
i variat d’espècies de fruiters.

A causa principalment de raons d’ordre ta-
fonòmic, els pericarpis i endocarpis llenyosos dels
fruits solen ser les restes més representades en
aquests tipus de contextos. En alguns casos, quan
el sediment no està negat en aigua, alguns fruits
es conserven després d’haver sofert un procés de
mineralització dels seus pericarpis. Això passa es-
pecialment en substrats de tipus calcari, argilosos
o amb llims que han patit condicions d’una alta
humitat o han estat en contacte amb aigua. En
medis humits, però, la conservació afecta en ma-
jor o menor grau tots els teguments vegetals, que
conserven l’epicarpi –i en alguns casos arriba a
ser absoluta. 

Fruits carnosos: drupes, baies, siconis

Les espècies de fruits carnosos estan forma-
des bàsicament per productes que es poden con-
sumir crus, dessecats, en maceració, com a
beguda i, molt sovint, cuits en forma de melme-
lades o compotes, o acompanyant altres ali-
ments en receptes culinàries: cirera, figa, prés-
sec, pruna, a més de la vinya i l’olivera, que ja
han estat considerades anteriorment.

Els pinyols de cirera (Prunus avium) estan re-
presentats per diversos exemplars als dos pous de
Iesso (BUXÓ [et al.], 2004) i al Peri 2 de Tarrago-
na (BUXÓ, inèdit) , però no en tenim de moment
cap més referència en altres jaciments romans.
En canvi, les restes de figa (Ficus carica) estan més
ben documentades, i són també un dels produc-
tes de consum habitual pels romans com a com-
plement alimentari (ANDRÉ, 1981). Hi ha llavors
de figa d’època republicana i imperial, i frag-
ments de fusta de la mateixa espècie al pou del se-
gle I aC als jaciments de Iesso (BUXÓ [et al.],
2004), i al d’Ilerda, en diferents períodes cro-
nològics: republicà (segle II i I aC), imperial (segle
I i V dC) i visigòtic (segle VI al VIII dC) (ALONSO,
2005). La presència de fustes d’aquesta espècie al
dipòsit de Iesso s’explica més aviat com a produc-
te del seu conreu per aprofitar-ne els fruits.

El presseguer (Prunus persica) emergeix per
primera vegada com a planta hortícola a partir
del segle I aC. Desconegut per Cató i Varró,
Col·lumela, en canvi, ja el menciona i Plini en
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descriu diverses varietats. Les representacions de
préssec també apareixen a les pintures murals de
Pompeia i Herculà (pintures murals del Museu
Nacional de Nàpols, número 8620 i 8645).

Pel que fa a Catalunya (figura 3), les troballes
de préssec també s’estenen ràpidament a partir de
l’època romana, amb la presència de nombrosos
pinyols d’aquesta espècie en diferents contextos
arqueològics: n’hi ha a la fase republicana d’Ilerda
(ALONSO, 2005), als dipòsits del segle I dC del
pou 1 de Iesso (BUXÓ [et al.], 2004) i del derelic-
te de Culip IV (BUXÓ, 1989), i en els nivells de
farciment dels segles III-V dC de la «font dels
Lleons» al Peri 2 de Tarragona (BUXÓ, inèdit).

S’ha identificat també la presència de pi-
nyols de pruna (Prunus domestica). Tot i que
s’assenyalen abundants als pous de Iesso (BUXÓ

[et al.], 2004), no hi ha cap més jaciment a
Catalunya amb restes d’aquesta espècie. N’hi ha
mencions, en canvi, en nivells del segle II-III dC
al jaciment romà d’Irun (PENA-CHOCARRO i
ZAPATA, 1996).

De les prunes es comenta que durant l’època
romana se n’havien certificat unes deu varietats
(ANDRÉ, 1981). A diferència dels exemplars pro-
cedents dels pous de Lattes (BUXÓ, 2005), als de
Iesso no s’han detectat diferències en la morfolo-
gia per assenyalar la presència de varietats. L’anà-
lisi dels pinyols de Lattes constata que la majoria
d’exemplars es poden associar a la subespècie in-
sititia (Prunus domestica subsp. insititia), i és pos-
sible, a més, de separar-los en dos tipus: un pri-

mer, pròxim a la varietat característica de «prunes
rodones», i un segon tipus, de mida més petita,
amb la forma ovalada i asimètrica, pròpia de la
varietat de Sant Julià (Prunus domestica subsp. in-
sititia var. juliana) (BUXÓ; 2005).

Fruites seques

Es tracta de tot un conjunt d’espècies en què
el cos carnós o comestible del fruit és a l’interior
d’un cos llenyós dur que li dóna unes caracterís-
tiques de conservació a llarg termini sense cap
mena de preparació prèvia. És el cas de les amet-
lles, les avellanes i les nous. 

Les formes de consumició d’aquestes espè-
cies són, i eren ja aleshores, molt diverses: crues,
torrades, mòltes en forma de farines o acom-
panyant altres aliments en receptes culinàries.
Les troballes de fruites seques (bàsicament peri-
carpis, núcules o escloves) als jaciments catalans
d’època romana es conserven sota dues formes:
carbonitzades, com a conseqüència del seu con-
tacte amb foc; no carbonitzades, per efectes de
la seva preservació en medis anaerobis.

Als jaciments catalans d’època romana hi ha
poca documentació al voltant de la presència
d’ametlles i avellanes. En el cas del primer, es
tracta bàsicament de fragments d’ametlló, i en el
del segon, de fragments de núcula, amb la cons-
tatació d’algun exemplar més o menys sencer. Hi
ha restes d’ametllons i d’avellanes als pous de
Iesso (BUXÓ [et al.], 2004), i d’avellanes a la fase
d’Alt Imperi del jaciment de Vilauba (BUXÓ,
1999a), i en els nivells dels segles III-V dC de la
font del Peri 2 de Tarragona (BUXÓ, inèdit).

Pel que fa a la presència de restes de nous,
sembla que són més abundants als jaciments
d’època romana. Es considera els romans com
els introductors de la noguera, malgrat que la
palinologia l’assenyala com a component indí-
gena del bosc caducifoli subatlàntic. Sembla, no
obstant això, que el seu cultiu no s’inicia fins a
partir d’aquesta època.

S’han recollit exemplars de nou en contextos
de la fase republicana d’Ilerda (ALONSO, 2005),
al dos pous de Iesso (BUXÓ [et al.], 2004), a les
fases de l’Alt i el Baix Imperi de Vilauba (BUXÓ,
1999a), a la font del Peri 2 de Tarragona (BUXÓ,
inèdit) i també en dues sepultures d’entre mitjan
segle IV i el final del segle V dC de la villae de la
Barquera (Perafort, Tarragona) (BUXÓ, 1997).
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Figura 3. Conjunt de pinyols de préssec (Prunus persica)
procedents de Iesso.



Altres arbres

En aquesta categoria hem agrupat les espè-
cies de fruits silvestres que eren aprofitats per al
consum, de manera que les formes de recol·lec-
ció seguiren perdurant i formant part habitual
de les reserves domèstiques.

Entre els més importants destaquem els
aglans (Quercus sp.), fruits farinosos i rics en
proteïnes, que podien ser consumits bullits o, un
cop mòlts i reduïts a farina, en forma de pa o ga-
letes, per la qual cosa podien constituir un bon
substitut dels cereals. Els mateixos autors llatins
assenyalen que, un cop cuits sota les cendres,
eren un dels aliments habituals dels pobladors
del nord de la península Ibèrica, com també, en
època de fam, la farina de pa podia ser substituï-
da per la de fava i la d’aglà (ANDRÉ, 1981).

La recol·lecció d’aglans es coneix a Catalu-
nya des de nivells mesolítics, però les troballes
d’aquest fruit continuen essent presents en totes
les èpoques (BUXÓ, 1997). En època romana se
n’han identificat restes als dipòsits dels pous de
Iesso (BUXÓ [et al.], 2004), però també en es-
trats de baix imperi o etapa visigoda (primera
meitat del segle V) de Vilauba (BUXÓ, 1999a).

Al costat dels aglans, la presència d’altres
fruits silvestres és més puntual, però totes les
espècies formen part d’un entorn a bastament
documentat pel registre arqueobotànic dels pe-
ríodes precedents. Entre ells hi ha l’aranyó, fruit
propi dels boscos clars i arbustius, vores de ca-
mins i espais oberts en general, i molt difós a
tota la terra baixa mediterrània. Tot i que en te-
nim poques referències d’època romana, hi ha
dades de la seva presència des del mesolític
(BUXÓ, 1997). Se n’han documentat restes al
pou 2 de fase republicana al jaciment de Iesso
(BUXÓ [et al.], 2004).

Altres fruits habituals que poden ser produc-
te de recol·lecció són les baies de saüc (Sambu-
cus nigra) i les de móra d’esbarzer (Rubus fruti-
cosus) que, en època romana, se solien menjar
tant crues com cuites, sovint formant part de
pastissos o melmelades (ANDRÉ, 1981). Han es-
tat trobades llavors de saüc en fases de l’antigui-
tat tardana dels jaciments de Vilauba (Camós,
Pla de l’Estany) (BUXÓ, 1999a) i dels Mallols
(ALONSO, en premsa), i de les de móra n’hi ha
als dos pous romans de Iesso (BUXÓ [et al.],
2004) i en diferents contextos d’època romana i
d’antiguitat tardana d’Ilerda (ALONSO, 2005).

Conclusions

En contrast amb el món ibèric, una de les
característiques de l’època romana és l’accés a
una àmplia gamma de productes vegetals d’in-
terès econòmic. Malgrat que el registre arqueo-
botànic a Catalunya respon a un lot de cultius
que ja es coneix des de períodes anteriors, sem-
bla que l’agricultura romana els fa progressar
enormement, a més d’incorporar-ne de nous
fins ara desconeguts a la zona.

Els cultius de cereals, especialment de blat i
ordi, conreats en les proximitats dels jaciments
des d’època prehistòrica, també seran en aquest
període producte d’intercanvi amb altres zones
amb excedent. Es desenvoluparà el conreu d’es-
pècies com la civada, que apareixia tímidament
durant la segona edat del ferro, i s’introduiran
espècies noves com el sègol.

Pel que fa als fruiters, el món romà també
contribuirà de manera decisiva al desenvolupa-
ment de l’arboricultura, amb la producció a
gran escala d’espècies reconegudes i la introduc-
ció de nous productes. Tot i que el món ibèric ja
coneixia el cultiu de la vinya, i probablement
també el de l’olivera, durant aquest període
aquests conreus tindran un desenvolupament
productiu molt intens. El vi, juntament amb
l’oli, serà dels productes comercials més impor-
tants, i generarà un comerç privat de gran abast
al llarg de l’àrea costera catalana.

A més de la vinya i l’olivera, l’economia agrí-
cola del món romà s’enriquí notablement amb
el cultiu dels arbres fruiters. El registre arqueo-
botànic indica de manera regular la reunió de
productes arboris, formats essencialment per
cultius introduïts com a espècie domesticada o
importats durant aquest període: préssec, pru-
na, nou, figa, cirera, nou...

Finalment es constata que les pràctiques de
recol·lecció seguiran perdurant, formant part de
les activitats de les poblacions del món romà.
Els fruits silvestres devien ser recol·lectats al vol-
tant dels assentaments o als entorns forestals
propers que gestionaven: móra, aranyó, aglà..., i
seran alguns dels productes més habituals que
retrobarem en els registres arqueobotànics d’a-
quest període.
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Abstract
The development of agriculture as a essential econo-
mic activity of Roman period was supported by th-
ree fundamental crops: cereals, grapevine and olive

Contrasting to the Iberian period, roman eco-
nomy brought changes related to the way of lands
possession, with the selection and improve of seeds
and with the extension of new crops, formed spe-
cially by fruits, which, added to remarkable pro-
gress in the creation of infrastructures, the mana-
gement of hydraulic resources and the new
possibilities of the commercialization of the pro-
ducts, which, consequently, have been repercus-
sions on its profitability.
The first contacts, at a big scale, on the west Medi-
terranean area, were initiated with the first waves
of Phoenicians and Greeks colonies. During the
Roman period, these relations increased between
different Mediterranean and Centre European re-
gions, in that way, a great variety of economically
important plants were moved to areas in which
they did not exist, could be by the introduction of
species yet domesticated for its agricultural or hor-
ticultural use, could be through it is importation.

Resumen
El desarrollo de la agricultura como actividad econó-
mica básica del período romano se apoyaba en tres
cultivos fundamentales: los cereales, la vid y el olivo

En contraste con la de época ibérica, la economía
romana comportó cambios relacionados con el
modo de posesión de la tierra, con la selección y
mejora de las semillas y la extensión de nuevos
cultivos. Estos cultivos, especialmente de frutos,
se añadieron a los notables avances en la creación
de infraestructuras, la gestión de los recursos hi-
dráulicos y de nuevas posibilidades en la comer-
cialización de los productos, que, a su vez, reper-
cutieron en su rentabilidad.
Los primeros contactos a gran escala en el occi-
dente mediterráneo se iniciaron con las primeras
olas de colonos fenicios y griegos. Durante el perí-
odo romano, estas relaciones aumentaron entre las
diferentes regiones mediterráneas y centroeurope-
as, de manera que una gran variedad de plantas de
importancia económica fueron desplazadas en zo-
nas donde antes no existían, fuera por la introduc-
ción de la especie ya domesticada para su uso agrí-
cola u hortícola, fuera mediante su importación.
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