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INTRODUCCIÓ.

Tot i ser un tema especialment tractat pels estudis sobre
el món antic a casa nostra., el fenomen de la romanització és
encara avui en dia un fet històric mal conegut- D'ell en
coneixem l'origen, amb l'arribada del món romà arrel dels
conflictes de la Segona Guerra Púnica, Í el final, difícil
de situar cronològicament,, però que s'haurà completat en
època Imperial arnb la integració del món ibèric en les
estructures socials i culturals romanes. El procés que
suposa el pas d'una situació a 1'altre, però, és encara poc
conegut.

En aquest treball
l'evolució d'un territori
republicà
observant
territori
comportà.

pretenem presentar l'exemple de
concret, el Maresme, en el període

-el període fonamental en la romanització-,
els canvis que en les pautes d'ocupació del
i en el tipus d'organització social aquest fenomen
A partir d'aquests canvis, poden observar-se més

clarament aquests mecanismes de "romanització" del món
indígena, o el que és el mateix, la seva integració en unes
noves pautes econòmiques, socials í culturals aportades
(imposades?) pel món romà.
D'aquest estudi concret creiem que se'n pot establir un
model aplicable a altres territoris, no sempre
generalitzable (doncs el món romà adapta aquests mecanismes
segons cada societat arnb la que contacta), però del qual
se'n poden extreure pautes d'actuació que poden identificai—
se en altres zones que foren sotmesses pel món romà.

a aquesta problemàtica només a partir de
les fonts literàries antigues és clarament
doncs les fonts literàries antigues són una
però no l'única, per arribar a un mulot-
dé les societats del món antic. Les fonts
reflexen aspectes importants d*aquestes

però cal tenir en compte tots els problemes que

L aproximació
l'estudi de
i nsuficient,
eina més,
coneixement
literàries
societats,
afecten a aquestes fonts: per una banda la pròpia limitació
cle les escasses fonts conservades, i per altre banda la
difícil valoració i contextualítzació d'uns textes que cal
entendre inmersos en el seu moment històric. De tota manera,
i tenint en compte aquestes matitzacions, la informació que
ens proporcionen les fonts antigues no ha estat encara
exhaurida., i val la pena recollir les seves informacions.

D'altra banda, una aproximació estrictament arqueològica
corre el perill de perdre el marc de referència històric
sempre necesarí per a la interpretació. Evidentment la base
arqueològica ha de ser fonamental en un treball com el que
presentem, però tampoc pot ser considerat com l'únic element
a considerar.

Creiem que un document important amb el que podem
treballar per arribar a un coneixement més profund de les
societats antigues, és el propi territori. El territori no
és només un marc pasiu, invariable, on tenen lloc els
fenòmens històrics, sinó que el territori reflexa al llarg



de la Historia aquelles actuacions humanes que el
transformaren. El paisatge, com a producte de l'acció humana
(individual però també social), reflexarà en major o menor
grau aquestes actuacions H

la morfologia antiga d'un territori
ens permetrà conèixer l'amplitut i les
les transformacions històriques sofertes
i,, amb ell, d'aquelles societats que el

L'estudi de
(arqueomorf ologia) ,
característiques de
per aquell paisatge
construïren.

Es en funció d'aquest punt de partida
empendre l'estudi del territori del Maresme»

- La delimitació de l'àrea d'estudi.

que decidirem

L'elecció del territori del Maresme per a dur a terme
aquest estudi arqueomorfològic i històric fou deguda a
diverses circumstàncies.

En primer lloc és un dels territoris on ja abans de
l'inici d'aquesta investigació és tenia un coneixement molt
alt respecte al poblament en època antiga. Contàvem per una
banda amb la impressionant tasca realitzada des d'època
anterior a la Guerra Civil., i encara més des de la post-
guerra., per un nombrós grup d'investigadors locals que
recopilaren informació., amb excavacions i prospeccions., tant
sobre el món ibèric com sobre el món romà. Alguns d'aquests
investigadors, com Marià Ribas, són personatges sense els
quals el grau d'informació amb el que podriem contar
actualment seria molt més limitat. També cal destacar però

aficionats i investigadors, com els que
molts pobles i ciutats de la comarca,

altres nuclis d
apareguéren en
agrupats en seccions arqueològiques, que recolliren a un
nivell local totes aquelles dades que creieren, sovint amb
gran intuició, més significatius. La tasca d'aquests grups
d'investigadors fou especialment útil
creixement turístic, agrícola i industrial
des de finals dels anys 50 i primers
creixement anà lligat indefectiblement a
gran quantitat de jaciments arqueològics.

arrel del gran
de la comarca, ja
60, doncs aquest
la destrucció de

La tasca d'aquests
investigadors, si bé en pocs casos va aconseguir salvar el
jaciment, almenys va permetre'n una mínima documentació.

En segon lloc contàvem també arnb l'existència d'una obra
científica recent sobre el poblament d'època romana a la
comarca (PREVOSTI 1981a), una obra que ja havia realitzat la
difícil tasca d'identificació i sistematització de bona part
de tots els jaciments arqueològics que fins aquell moment es
coneixien, i que a nosaltres ens permetia aprofitar totes
aquelles dades que s'hi recolliren- respecte al période
republicà.

Finalment, podiem contar també amb el gran volum
d'informació que suposaven les diverses intervencions
arqueològiques efectuades a la comarca des del 1981, moltes
d'elles excavacions d'urgència del Servei d'Arqueologia de;
la Generalitat., que bé a través de la. seva publicació o bé a
través de les memòries dipositades al propi Servei poguérem



consultar1 . La riquesa arqueològica de la comarca (i en
concret de jaciments d'aquest període ibèric final) ha
quedat ben demostrada quan, un cop ja feia alguns temps que
treballàvem en aquesta investigació, s'iniciaren les obres
de construcció de l'Autovia del Maresme, que han permès (de
manera exemplar) l'estudi i excavació de nombrossos
j'aciments arqueològics, entre els quals diversos amb nivells
arqueològics de l'ibèric final.

Una segona característica que ens feu decidir per aquest
territori fou l'existència del centre ibèric de Burriac, un
oppidum que tot i no haver estat investigat tant com seria
desitjable, ens permet entreveure l'existència d'un nucli
indígena de primer ordre, preeminent sens dubte en el
territori del Maresme, i que documenta uns nivells d'època
romana republicana molt importants.

Finalment, una darrera característica que ens impulsà a
estudiar l'àrea del Maresme fou el fet que es tractava d'una
-àrea on s'hi fundà en època romana una ciutat, lluro, ben
documentada per els fonts, l'arqueologia i l'epigrafia. La
ciutat és peça fonamental en l'estructura social i política
de moltes societats antigues, en especial la romana, i la
fundació d'un nucli urbà en un territori només pot ser
réflexe d'una voluntat d'intervenció i transformació clara,.
La ciutat i el seu territori són dues realitats que van
unides en el món romà, i no és possible l'estudi de l'una
sense l'altre.

Arrel d'aquestes constatacions, però, se'ns plantejà el
problema de definir la nostra àrea d'estudi. Marta Prevosti,
en el seu estudi, dividia els territoris entre Baetulo i
lluro a partir de la Riera d'Alella (PREVOSTI 1981a p. 18),,
un límit que ja considerava una rnica arbitrari. Nosaltres
hern preferit adoptar corn a límit del nostre treball el límit;
comarcal, que passa just pel Turó de Montgat, i que respon
bastant bé a les diferències geogràfiques i orogràfiques
entre les dues àrees (el Turó de Montgat tanca pròpiament la
plana de Mataró, i marca una clara diferència respecte el
territori que ja mira més cap el Besos, l'àrea de Badalona).
De tota manera, és difícil fixar aquest límit en època
antiga, doncs no es tracta d'un límit prou clar a nivell
geogràfic. Un fenomen semblant ens passava pel costat Norcl.,
doncs fins a Blanes (l'antiga &lcind¿¡&) no era possible
constatar l'existència d'una altra ciutat romana, i encara
estem lluny de poder definir el territori d'aquest centre (i
per tant el seu límit amb lluro)- Si bé es cert que Arenys
marca el límit entre Alt i Baix Maresme, i entre els antics
bisbats de Barcelona i Girona, no sempre aquests límits
corresponen als antics teritoris de les ciutats. D'altra

sembla que tots aquests territoris
i per tant també era arbitraria la

banda, en època ibèrica
pertanyien als Laietans,
seva cornpartimentació.

1 També es just destacar la tasca duta a terme en el camp de
l'arqueologia pels diversos grups d'estudis locals, sovint
organitzats entorn els museus municipals, i que sempre ens
han ajudat en aquesta investigació.
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El fet que ara per ara no sigui possible diferenciar amb
total seguretat els límits antics d'aquests territoris,, ens
va portar a triar, els límits comarcals actuals- com el marc
per a la nostra investigació. Són uns límits en part
arbitraris (no coincideixen amb els límits del poble ibèric
dels Laietans, ni tenen perquè coincidir amb els límits de
les ciutats antigues de la zona)., però almenys no presuposen
l'existència d"unes unitats territorials que desconeixem, i
responen a unes característiques geogràfiques i històriques
bastant homogènees2 .

D'altra banda, aquest estudi del territori del Maresme no
és un estudi aillât., ni pretenem donar-li un punt de vista
"local". L'estudi s'ha desenvolupat dins un projecte
d'investigació més ampli, en el marc del qual actualment
s'estan estudiant altres territoris, entre els quals la
comarca veïna del Vallès3. Sens dubte els resultats que ja
s'estan obtenint sobre aquest territori veí (tan relacionat
amb el Maresme) podran aportar noves dades a la nostra
investigació4. El nostre estudi forma part d'un projecte més
ampli en el qual s'estudien les formes d'implantació romanes
sobre el territori., i és en el marc d'aquest projecte on té
coherència un estudi sobr el Maresme, un territori en molts
aspectes privilegiat pel que fa. a aquest estudi. Es clar que
no podem marcar divisions artificials en territoris amb una
gran unitat (i en aquest sentit el territori del Maresme,
Vallès i Barcelonès -on està treballant l'equip del Dr. J.M,.
Gurt~ formen una clara unitat), però també és clar que la

2 El Maresme és una comarca formada arrel de dues sub-
coma rques, l'Alt Maresme i el Baix-Maresme, amb diferències
importants entre totes dues, però tot i amb això formen una
unitat geogràfica (delimitada per la costa, la Serralada
Litoral, el Tordera al Nord i el Turó del Montgat al Sud),
que creiem pot servir de marc homogeni per a la nostra
i nvestigació.

Només en un cas hem sortit d'aquest límit comarcal actual
per estudiar algun jaciment que es trobava fora d'aquests
límits. Es tracta d'alguns jaciments del municipi de Llinars
del Vallès, que es troben situats en el cim de la Serralada
Litoral, i que tan miren cap al Vallès com cap al Maresme
(el Turó del Vent, per exemple, queda situat just sobre
l'inici de la riera d'Argentona).

3 Projecte d'investigació dirigit pel Prof. Alberto Prieto,
i becat per la DGCIT (réf. PB89-0303-C02-01). En el marc
d'aquest projecte s'han efectuat els estudis sobre el
territori en època Antiga de l'Empordà (PLANA 1990) i la
Cerdanya (OLESTI 1990). Actualment està ja en fase molt
avançada l'estudi sobre el Territori del Vallès (realitzat
per A. Aguilar), i se n'estan elaborant altres (entre els
quals els de l'equip dirigit per la Prof. Rosario Navarro,
co-directora del projecte).

4 Sobre els primers resultats
veure AGUILAR ET ALIÏ 1991»

d'aquestes investigacions.



necessitat d'efectuar un estudi intensiu com és el nostre no
permet abarcar tots aquests territoris,

Per tant, el fet de triar una àrea d'estudi reduïda., corn
és la comarca del Maresme., es de-U per un costat a la mateixa
natura de la nostra investigació., on és el propi territori
el document principal (i per tant l'estudi d'una àrea més
gran ens faria perdre profunditat), i per altra banda al fet
que tot i tractar-se d'una àrea d'extensió reduïda, el volum
d'informació arqueològica que tenirn és elevadíssima. En
aquesta invetigació tots els jaciments arqueològics han de
ser valorats., i el fet de treballar a una escala més gran
faria impossible el seguiment de totes aquestes petites
notícies. L'estudi d'una àrea territorial limitada permet
elaborar un model explicatiu, on es tenen en compte tots els
elements, i és aquest el nostre objectiu.

L'estudi de l'evolució del territori del Maresme
l'iniciem en època ibèrica plena (s. IV~III a. C.), recollint
tota aquella informació que tenim sobre els jaciments i
l'estructura teritorial d'aquest moment previ a l'arribada
del món roman El tipus d'estructura de poblament (i alguns
indicis d'estructura social) que podem conèixer d'aquest
période ibèric ple (del qual malauradament al Maresme no en
tenirn moltes dades, doncs alguns jaciments emblemàtics (com
per exemple Burriac) fins ara han donat poca informació
respecte aquest moment) ens permetran posteriorment
constatar els canvis que primer els conflictes de finals de
s. III a. C. i després la presència del poder romà provoquen
en aquest territori. Aquests canvis són ja molt importants a.
la IrS meitat de s. II a. C., i continuaran fins època
Augustea.

El moment Augusteu és precisament el période final que
estudiem en el nostre treball. Creiem que August suposa un
punt d'inflexió important en l'evolució d'aquest territori.
August reorganitza els territoris d'Hispània a partir d'unes
noves estructures administratives (els convent if s, que
perduraran al llarg d'una bona part de l'Imperi Romà)., funda
nous centres, com Barcino, que transformen completament
l'estructura administrativa anterior, construeix noves vies,,
inicia el procés de municipalització dels centres urbans,
etc.» „ August estableix, en una paraula, les estructures
d'un nou tipus de domini, i suposa l'inici d'un période
diferent. Nosaltres hem reflexat en aquest treball l'abast
d'aquests canvis, però ja no estudiem la seva evolució. A
partir d'August el món indígena del Maresme està ja
plenament integrat (si bé les tradicions ibèriques, com la
producció de ceràmica, arriben fins èpoques posteriors, fins
època FI avia).

L'ex'olució d'aquestes estructures Alt i Baix-Imperials,
creiem que estan força ben estudiades en el treball de M,.
Prevosti (PREVOSTI 1981a),i per això hem preferit limitar al
període anterior el nostre treball.



Aquest période que estudiem (bàsicament el s. II-I a. C.)
pot ser anomenat de diferents maneres» Podem anomenar-lo
période "baîx-Republicà" , si adoptem el criteri cronològic
provinent de la mateixa Roma» Podem anomenar-lo "romà
republicà"., si adoptem un criteri que valora sobretot la
presència del món romà a casa nostra (cal tenir en compte
que aquesta comença només a partir del 218 a. C., i per tant,,
creiem que no cal utilitzar el reiteratiu "Baix"-
Republicà)- Finalment podem anomenar-lo com a període
"ibèric final", si el que valorem és sobretot la pervivença
del món ibèric en aquest moment. Evidentment tos els tres
•fcermes fan referència a un mateix moment. Nosaltres hem
preferit parlar de période ibèric final., doncs és sobretot
la pervivença del món ibèric el fenomen que constatem més
àmpliament., però això no vol dir que en alguns cas no haguem
utilitzat també el terme de "romà Republicà".

~ E.l....ffi.è to.d g_..̂ ê

Corn ja hem dit abans., el propi territori és el nostre
document principal de treball. En el cas del Maresme, però.,
les transformacions sofertes pel territori en els darrers
30-40 anys han estat molt importants, i ens han dificultat:
molt l'estudi de la morfologia antiga del paisatge. Aquest
fet no ens ha impedit efectuar un estudi d'alguns elements
significatius d'aquesta morfologia antiga, com l'estudi de
la xarxa viària, o l'estudi de l'existència de possibles
estructures cadastrals antigues. En aquest treball, però, ha
estat sobretot la informació arqueològica la que ens ha
permès obtenir més dades respecte al tipus d'ocupació en
època antiga del territori, així com els seus canvis.

Es per això que una part important del treball ha
consistit en la recollida cle tota la informació arqueològica
que es coneixia sobre aquest període històric a la comarca.
Aquesta informació és molt diversa, i prové també de fonts
molt diverses. En alguns casos es tracta d'excavacions
arqueològiques recents, i en aquests casos podíem contar amb
conjunts estratígràf ics datats, datació d'estructures, de
les diverses fases, etc... En altres casos, en canvi, es
tracta de jaciments excavats d'antic5, d'on només coneixem
un conjunt de materials (triats, i on practicment mai hi
trobem àmfora) i unes estructures sense contexte
estratigràf ic. Finalment, en altguns casos nornés coneixem
materials superficials provinent del jaciment.

5 Quan en aquest treball em refereixo a "excavat d'antic" em
refereixo a jaciments excavats abans dels anys 50. A partir
d'aquest moment (i de la publicació de l'obra, de RIBAS
(1952)), podem dir que hi ha una fase nova en l'estudi
arqueològic a la comarca, i tot i no poder contar amb dades
arqueològiques com les actuals, comencen ja a identificar-se
algunes estratigràfies, es valoren alguns materials
d'importació significatius (d'aquest moment serà per exemple
l'estudi preliminar de Lamboglia sobre la Campaniana,
etc.. ).



Hem de precisar en aquest sentit que el volum de la
informació provinent d'actuacions sense dades
estratigràfiques suficients és molt important, majoritari.
Davant aquest fet haviem d'adoptar un criteri uniforme, que
ens permetés integrar aquesta informació en el nostre
treball- Aquest fet comporta problemes (cronologia de les
estructures documentades., cronologia inicial i final del
jaciment,, identificació de conjunts de materials, etc.-)?
però un treball de territori com el nostre no pot deixar de
banda aquesta informació. Tot i els problemes que presenten,
són jaciments que documenten l'ocupació d'aquestes àrees, i
no podem prescindir-ne. En el capítol dedicat a la
interpretació de les dades arqueològiques exposarem els
criteris que hem seguit per valorar aquesta informació6.

Aquesta diversistat de situacions, ens ha fet decidir per
elaborar una fitxa de cada jaciment adaptada sobretot al
tipus de jaciment més freqüent. Aquest jaciment més freqüent;
correspon al tipus majoritari que recull Marta Prevosti en
el seu estudi: A nivell d'estructures coneixem el dibuix
d'unes plantes i seccions, algunes fotografies, i alguna
descripció de l'excavador (molt sovint, Marià Ribas). A
nivell de materials coneixem també les descripcions de
materials trobats per l'excavador, i el que en resta,
c!'aquest material en els Museus. Entre estructures i
material, però, no hi ha més relació que saber que provenen
del mateix jaciment. Aquest material en molts casos fou
estudiat per M. Prevosti, que l'inventarià en la seva tesi,.
Nosaltres recollim aquests inventaris, i altres notícies que
poguem conèixer7. Aquest material en alguns casos ha estat
reestudiat amb posterioritat (per exemple en la tesi
Doctoral de J. Sanmartí (SANMARTI 1986)), i nosaltres
recollim també aquestes dades posteriors.

a aquests jaciments, hem elaborat un tipus de
descriuen les estructures conegudes per un

es poden datar, millor), i per altre els
materials provients del jaciment (que poden donar una idea

Adaptada
fitxa on es
costat (si
rnareriaj-s provienes aei jaciment
de la cronologia global del jaciment).

Es clar que aquest tipus cle jaciment, tant freqüent (i
que normalment ha estat destruït) no permet un coneixement
òptim de l'assentament en qüestió. Es tracta però de
jaciments en molts casos de notables dimensions, per exemple

6 I que bàsicament podem resumir en la necessitat
d'identificar conjunts homogenis de materials, i no només
peces aïllades, per identificar amb seguretat nivells
d'ocupació d'aquell moment.

7 Aquest material estudiat per M. Prevosti nosaltres no
l'hem estudiat directament. Això es deu a un doble motiu:;
per una banda que ja ho feu, i creiem que molt correctament,
M. Prevosti, i en segon lloc perquè en nombrossos museus
se'ns indicà que tampoc seria possible fer-ho, doncs és
material que en la major part dels casos s'ha perdut en els
magatzems.



alguna vi 1.1a
prescindir en
permeten grans
important.
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o petits llogarrets, dels quals no podem
un estudi del territori, doncs tot i que no
precisions si documenten un tipus d'ocupació

A partir de l'estudi individual de cada jaciment,, que hem
reflexat en la seva fitxa, hem passat en una segona fase a
l'estudi conjunt dels jaciments de cada période. A partir de
les mateixes dades que ens aportaven els jaciments més ben
coneguts, hem elaborat una periodítzació basada en
determinats conjunts de materials arqueològics que
considerem significatius. Aquesta periodització compren
périodes cronològicament amplis (normalment de mig segle),,
doncs tan els estudis de materials com les pròpies
característiques de bona part dels nostres jaciments (sense
estratigrafías) no ens han permès més precisió.

De cada période cronològic, hern recollit les dades més
interessants de cada jaciment (i aquí ha estat inevitable la
repetició de les dades ja presents a la fitxa, però més
elaborades), i hem elaborat una primera interpretació de les
dades. Cal dir que ja a aquest primer nivell de 1"estricte
estudi arqueològic hem cercat sempre interpretar al rnàxim
les dades.

A nivell de dades arqueològiques, però, hem diferenciat
dos jaciments, que hem preferit tractar en apartats
separats. Es tracta de l'oppidum de Burriac i la ciutat
romana <á7 lluro. En tots dos casos es tracta de jaciments
preeminents en la història del territori, arnb una complexa
investigació arqueològica al seu darrera, que creiem
necesari tractar més àmpliament i de manera diferenciada. En
el cas d'H uro, a més, les dades que coneixem a partir de
les fonts literàries i epigràfiques també es veuen
lògicament implicades en la interpretació d'aquest jaciment,,
i per això hi dediquem un apartat especial.

Paral·lelament a aquest estudi arqueològic, hern
les dades a partir de l'estudi de les fonts
existents sobre el nostre territori (però també
casos d'altres territoris propers, doncs permeten
actuacions romanes que poden aportar informació
succeït al nostre territori), així com amb
numismàtiques Í epigràfiques. La importància
estudis quedarà ben reflexada en el capítol
interpretem conjuntament totes les dades.

completat:
literàries
en alguns
documentar
sobre el

les fonts
d'aquests

final, on

L'estudi del territori l'-hem realitzat en primer lloc a
partir de la informació arqueològica. La distribució dels
jaciments arqueològics en cada fase d'aquest període, amb
canvis ben significatius, permet una important aproximació
al coneixement de les estructures d'explotació del territori
antic8. Aquestes dades, però, es veuen reforçades per altres
elements, com l'estudi de la xarxa viària (i de la seva

8 En l'apartat 2.3.1 presentem els criteris que hem seguit
per elaborar aquesta periodització, sempre a partir dels
materials arqueològics.



evolució cronològica)., o l'estudi de la relació existent
entre la distribució de l'hàbitat i el tipus de sòls (estudi
que hem efectuat en el terme municipal de Vilassar de Mar)..
També a partir de les dades obtingudes amb 1 "estudi
arqueològic, on com s/eurem constatem l'existència d'un
fenomen de reassentmanet de la població indígena en nous
hàbitats a partir de la segona meitat de s. II a. C», hern
cregut convenient estudiar la possible existència
d'estructures cadatrals romanes en aquest territori. A
partir de la interpretació de la morfologia actual del
paisatge, i completant-ho amb la informació proporcionada
per la cartografia antiga i les fonts documentals Alt-
medievals, hem pogut establir l'existència d'unes restes que
poden correspondre a la fossilització en el paisatge d'una
centuriació romana de 20 per 20 ctotus. La relació d'aquestes
restes amb els jaciments antics és força elevada, i creiem
que podem estar davant d'una centuriació d'època
republicana. Malauradament, però, i degut en bona part a les
transformacions sofertes per aquest paisatge, les dades pel
que fa a la centuriació no són concloents, i de moment
(esperant futures investigacions) hem de considerar-la com
una hipòtesis de treball.

Volem destacar especialment en aquest treball la
necessitat que té qualsevol estudi. d'Història d' interpretar-
ies dades a la seva disposició. La interpretació és part
fonamental de la investigació, i considerem que la recollida
de dades, per més sistemàtica que sigui, per més precisa i
elaborada que estigui (si és vol, i es pot, reforçada pet-
controls estadístics), només és una part del treball
d'investigació històrica. Sense interpretació, les dades
acumulades perden la seva raó de ser. Es cert que el nivell
de la interpretació sempre està sotmès a possibilitats més
grans d'error (i això es especialment cert quan., des d'un
punt de vista estrictament arqueològic, es contraposa la
validesa de la dada arqueològica, amb la feblesa de la dada
històrica, contraposició al nostre entendre sense fonament),,
però també es ben clar que sense interpretació no poden
elaborar-se hipòtesis de treball que permetin avançar en el
coneixement de les realitats del món antic. Precisament els
treballs d'investigació arqueològics efectuats anteriorment;
a l'àrea del Maresme (i àrees properes com Badalona,
Empúries, etc..) han permès elaborar hipòtesis de treball
que si bé en alguns casos -considerem erronées, ens han
permès plantejai — nos determinats p rob Terriens, fonamentals per-
al nostre treball (com per exemple la filiació dels
habitants d'aquests nous hàbitats "republicans").

Creiem que la nostra interpretació de determinats fets
històrics, que constatem sobretot a partir de les dades
arqueològiques, és vàlida i ben fonamentada. En tot cas,
però, és un model d'interpretació de l'evolució històrica
d'aquest territori que creiem pot aportar nous elements a la
recerca, i que, si bé pot ser qüestionada per noves dades.,
permet aportar nous elements de discussió a un fenomen, com
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és la romanització,, fins ara massa limitat a unes
interpretacions que es repetien sense prou contrastació.

En el capítol final d'aquesta tesi doctoral, reunirem
totes les dades que sobre aquest territori hern anat
recollint al llarg del treball (a partir de les fonts
literàries,, epigràfiques i numismàtiques,, les dades
arqueològiques., i les pròpies dades de l'estudi de la
morfologia antiga del territori). A partir d'aquí,
elaborarem una interpretació històrica dels diversos
fenòmens documentats., interpretació on també hi prendrà
part, a títol de contrastació, els resultats d'altres
investigacions efectuades en territoris propers, o que poden
ser relacionats amb el nostre.

No podem oblidar en cap cas, quan estem treballant en
ternes relacionats amb el món romà, que tot i l'adaptació
específica a cada territori, els mètodes de control i
explotació d'un territori per part del poder romà, on els
mecanismes d'assimilació/exclusió del món indígena són
fonamentals, responen a un model Imperialista que pot variar-
en el temps, però que suposa una aproximació unitària a les
societats indígenes amb les que entra en contacte. No podem
interpretar els processos soferts pel nostre territori sense
considerar aquest context més general en el que està inrners,,
i que no sempre és prou valorat.

Creiem en aquest sentit que l'evolució soferta pel
territori del Maresme en època republicana és un bon exemple
del funcionament
cl 'assimilació/integració, però
relacionar amb l'establiment
producció introduïdes pel món

d'aquests mecanismes
també d'exclusió, que hem de
de les noves relacions de
romà, i que es reflexen en el

territori en
de control.

l'aparició d'unes noves formes d'explotació i
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:.à suc»

Finalment, volem recollir en aquesta introducció algunes
precisions que faciliten la lectura i comprensió d'aquest
trebal1 :

-- Tota la informació sobre cada jaciment està recollida a la
fitxa corresponent (amb la bibliografia, etc.-)- Per això
normalment al llarg del treball quan ens referim a un
jaciment farem referència només al seu nQ de fitxa. Només en
casos especials (com interpretacions contraposades de les
mateixes dades) farem referència a la bibliografia,
corresponent.

~ Pel que fa als jaciments ja recollits per M. Prevosti, no
citarem la bibliografia anterior a la seva obra (PREVOSTI
1981a). El recull bibliogràfic que feu fou completíssim, i
només en determinats casos, que citem convenientment, hern
recollit les dades de publicacions anteriors a la seva- Es
tracta normalment de jaciments amb algunes dades pròpiament
ibèriques que ella no va recollir. Pel que fa al reste,
creiem que el seu estudi es prou complert com per referir--
nos directament a ell (precisament és a partir del treball
de M- Prevosti que coneixem bona part de les dades cle
l'arxiu Ribas, inèdit fins aquell moment).

- Per comoditat en la consulta de la tesi, hern situat el
capítol de les fitxes dels jaciments arqueològics en un
apèndix a part, de manera que sigui més sencill la seva
consulta des de qualsevol apartat. Cal dir, però, que el
lloc que li correspon en el treball és l'indicat a l'índex
general, abans dels apartats dedicats a Burriac i lluro*

~ En els Mapes del nS 16 al nQ 22 hem reflexa t l'evolució
del poblament a la zona, marcant els diversos tipus de
jaciments que hi trobem. En aquest mapa hem intentat
reflexar la visió de conjunt del territori, el que no ens ha
permès numerar cadascun dels jaciments donat l'escala a la
que treballàvem. Aquests jaciments, però, estan reflexats en
els Mapes nQ 1 al 15, i en el texte de l'apartat 3.3, on
seguint un ordre per municipis i de Sud a Nord anem
presentant cadascun dels jaciments.

- Pel que fa a la part gràfica, hem presentat nornés un
nombre reduït de plantes i seccions de jaciments, així corn
de dibuixos de materials.

Respecte a les plantes Í seccions, només recollim
gràficament les que ja han estat publicades, i que creiem
permeten documentar minimament el tipus de jaciment. En
aquesta tesi hi ha un volum important d'informació inèdita
(i de nou volem expressar el nostre agraiment a tots aquells
que ens han facilitat tan amplia informació), que ens ha
estat molt útil en la nostra investigació, però que
lògicament no podem presentar a nivell gràfic. Caldrà
esperar a la seva publicació (que esperem pròxima), per
poder disposar d'aquestes dades.
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Pel que fa als materials,,
les peces inèdites (excepte

on
amablement

Park
molt

hern de dir el mateix respecte a
en el cas del jaciment del Jardí

presentem una peça inèdita de gran interès., que
ens ha proporcionat R. Coll i l'A. E. C. C»)-

Pel que fa als materials publicats, gràficament només hem
presentat peces molt concretes, per exemple grafits, o
altres elements significatius- Normalment ens remetem a
nivell gràfic a la

Normalment ens
mateixa publicació citada.,
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EL MARC GEQGRAFIC-FISIC.

El Maresme és una comarca costanera, allargada entre la
carena de la Serralada Litoral i el mar1. S'estén entre el
riu Tordera al Nord-Est, i el Turó de Montgat al Sud~0est,
en les proximitats de Barcelona. Té una extensió de 398 Km2.
Es un terreny estret, doncs entre la linea de la costa i la
línea de máximes alçades de la Serralada hi ha una
distància, per terme mig, de entre 5 o 6 Krn.

Actualment la comarca està dividida en dues sub-
comarques, Alt-Maresme (d'Arenys de Mar cap al Nord), i
Baix-Maresme (de Caldetes cap el Sud). Tot i que responen a
certes caraterístiques diferents (fins i tot històriques,
doncs 1 'Alt-Maresme pertany al Bisbat de Girona, mentre que
el Baix-Maresme pertany al de Barcelona) les dues sub-
comarques formen part d'una única unitat geogràfica,
delimitada per la seva situació entre la muntanya i el Mar2.

A la comarca hi predominen els materials granítics, rics
en quars, feldespats alcalins i miques, que es descomponen
molt • fàcilment, produint el sauló. Podem dir que la
caràcter r í st ica principal de la comarca és la suavitat del
relleu muntanyós, i l'existència d'una plana que s'estén
als seus peus, gairebé al llarg de tota la costa.

unitats
al llarg

Es poden distingir esquemàticament tres
morfològiques disposades com a esglaons paral. lels
de la costa (BECH 1977 P. 38) n
1- La vessant marítima de la Serralada Litoral, en la que

són freqüents les formes arrodonides i suaus, turons i
colls.
2~ Un esglaó intermig d'alçada variable, que oscil.la entre

els 20 m. de la part meridional, fins als 200 m. en la

Seguirem bàsicament en aquesta descricpció física de
comarca les dades provinents de la geografia de Catalunya
SOLÉ SABARIS (1968, vol. III p. 405 i ss.), les quals

de BECH 1977.,
(1968, vol.

completarem amb estudis més
o RIBERA FAIG 1945.

la
de

III p. 405
específics com

ss
el

2 De fet la veritable unitat- geogràfica d'aquest territori
hauria d'incloure tant el Maresme, com Barcelonès i Vallès,,
doncs l'element que dona unitat geogràfica és la Serralada

de la qual s'articulen els territoris
mar, altres vers la plana pre-litoral.
territori del Maresme té una unitat.

que ja des d'època Alt-Medieval sigui
Així per exemple Sant Pol de Mar és
(Diplomatari St. Pol nS III), mentre

que en canvi els territoris de la zona de Badalona molt.
difícilment porten aquest encapçalament. La referència "in
Marítima" no engloba aquests territoris.

Litoral, al
planers, un:
Tot i amb
geogràfica,
anomenat "Maritima".
encara "in Marítima'

voltant
vers el

això el
que fa
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septentrional; 100 m.s.n.m. és la seva alçada mitja» Es
tracta d'un "piemont" desfigurat en molts llocs per la
erosió recent de torrents i rieres que han excavat en ell el
seu curs mitjà.
3- La plana costera inferior. Representa la part baixa del
"piemont"., en contacte amb els materials deltaics procedents
sobretot del riu Tordera, que han estat arrastrats per
corrents paral·leles a la costa. També es troben
representades en aquesta plana dipòsits d'origen eòlic i
platjes fòsils.

J.M. Ribera Faig ha destacat les interessants
característiques que presenta la plana del Maresme.,
rectilínea, i situada entre el mar i la Serralada, com una
plataforma litoral. Sobre aquesta plataforma s'apoyen un
conjunt de materials continentals d'època quaternària
(RIBERA FAIG 1945). En aquesta àrea de materials quaternaris
poden observar-se la presència de cons de dejeccíó, en
especial a la zona entre Premià i la Riera d'Argentona,.
També és molt interessant la interpretació que Ribera Faig
fa del que anomena "Vaguadas levantadas", és a dir el pas de
les rieres per sobre el nivell del sòl del voltant: es
tracta del resultat de l'acció secular antròpica, que al
llaurar el terreny al voltant del curs de la riera, i amb la
deforestació, va perdent el sòl, mentre que 1'al.luvíonament
fa pujar el propi curs de la riera. Aquest fet es troba
clarament representat en el cas de la Riera de Cabrera.,
Riera de Llavaneres i Riera de Selles.

El terreny comarcal és principalment granític, amb poques
excepcions. Paral.lela al litoral s'estén la serralada que
forma la divisòria eamb el Vallès, de característiques
diferents, tant geològiques com climàtiques, de la plana
costanera.

Aquesta serralada és residu d'un massís d'una, història
geològica complicada, que a finals de l'Era Tericàría sofrí
una sèrie d'enfonsaments, dels quals podem veure sovint les
principals línies de falla. El granit, que constituteix la
major part de la serralada, fou el resultat d'una injecció
intrusiva que al final dels temps primaris aixecà les masses
de materials paleozoics, els quals sols s'han conservat al
massís del Montnegre, sobretot a la part alta, i en algunes
vores vallesanes de la serralada a la part alta, i en
algunes vores vallesanes de la serralada, entre Montmeló i
Montcada, i un petit aflorament al castell d'Onofre Arnau de
Mataró.

Aquests materials diferents han estat sotmessos a una
denudaciò distinta segons llur duresa i, sobretot, damunt
els granits, s'han desenrollat sengles relleus cíclics, que
es poden observar encara en els vessants deia muntanya i que
en la part alta han deixat una millor emprenta, amb replans
arrassats, més o menys deformats per moviments posterors.

D'altra banda l'erosió diferencial, deguda la la distinta
composció dels granits o a la presència de dics de materials
durs intercalats entremig, i a les pissarres, ha fet que
l'alçada de la serralada sigui molt diferent d'una banda a
l'altra. Així a la part del Sud el turó de la Coscoiada té
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Ce11ecs 534, El
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465 m., mentre que St « Mateu en té 495 m.,,
Coll de Parpers 295 m., el Corredor 650 m,
368 m., i el Montnegre 759 m.

Així el Montnegre, on els materials primaris, de
pissarres sil. lúriques, cobreixen els cims,, ha quedat més
alt, car no són tan fàcilment descompostes ni erosionables
com els granits de quasi tota la base, i de la major part de
les carenes de la Serralada. Un relleu més alt es trobà
també per erosió diferencial en els pòrfirs de Burriac, més
tard aprofitat per al poblament ibèric; a Ce11ecs, on els
materials 'de tipus granulític tenen més duresa, i en
diferents turons en els quals els dics de pòrfir, per la més
gran solidesa de l'estructura, resisteixen més la força
erosiva a través dels temps.

Altres causes influeixen en la desigualtat hipsomètrica:
la contextura dels jaciments, les deformacions tectòniques,,
que sens dubte han sofert tan per bombament del terreny corn
per falles transversals intercalades, on després s'han
insta1.1at les rieres principals. També hi ha restes de
superfícies d'erosió a Sant Mateu, i al Corredor, on
l'extensió d'un relleu relativament suau és més patent.

Els flancs de la muntanya són més dissimètrics, a causa
de l'erosió, a causa de la diferència del nivell de base
entre el vessant vallesa i el mar. Sobretot en les zones de
conreus, on el mantell vegetal no els protegeix, l'atac dels
vessants és molt intens.

Aquest pendent dels vessants és a vegades trencat per
nivells d'erosió, residus d'antigues peneplanitzacions que
es noten encara en les carenes interfluvials de les valls
secundàries i es troben arreu en els estreps de la
serralada: a la vall de la riera d'Alella es veuen tres
grans ruptures de pendent en les carenes suaus, que es van
repetint en totes les valls del Maresme i àdhuc en les valls
del Vallès. Damunt Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta, un
gran replà que considerem del nivell segon, que és als
volts dels 250 rn., està retallat per les valls descendents
de la muntanya i ha estat un dels punts prinicipals de
localització de llocs de conreu dels pobles esmentats.

En el conjunt de la Serralada, una ruptura de pendent es
troba vers els 20 m.s.n.m., i a vegades fins als 40-50 m.,,
que forma quasi per tot arreu un marge o escarpament de
certa alçada. El granit infrajacent i el tall corresponent
són molt visibles a la carretera de Masnou en direcció a
Alella, abans que la riera es precipiti al mar,
lluny seguint la carretera de la costa des del
Arenys, en distints indrets.. La plana més
retallada sobre aquest nivell d'arrassament, per
valls dels torrents descendents de manera que
longitudinals d'aquests i les carenes interfluvials
demostren les formes madures d'un relleu probablement
policiclie.

A pa. r t els
vessants de la
el replà quasi

i es veu al
Masnou vers
baixa està
les petites
els perfils

replans residuals que s'han indicat en els
muntanya, el més característic és tanmateix
inferior ressenyat anterioment i dessota,

encara, la plana, que s'estén a pocs metres damunt el nivell
del mar, formada quasi sempre pels sediments arrossegats de
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la muntanya en el temps quaternari» A més a més., la plana
penetra a totes les valls de les rieres que baixen de la
muntanya, amb la qual cosa aquesta esplanada es prolonga
vers l'interior de la Serralada. Com és normal, les rieres
més grans són les que tenen una escotadura més grossa i més
terrenys quaternaris, de terrassa saulonenca, al llarg dels
cursos d'aigua. Generalment aquests cursos, de cabal
temporal, correspoen a les falles transversals: la Riera
d'Argentona, la riera d'Arenys, la de Vallalta, i, sobretot,
el riu Tordera, que, procedent del Montseny, recorre primer
el peu de la muntanya vallesana i després, per l'obertuta de
Fogars i de Tordera-Palafolis, arriba al mar prop de
Malgrat, formant un delta que engrandeix la plana i una
àmplia terrassa en el pas obert a través deia serralada.

Tota aquesta planúria baixa és la més important per a.
1 'Japrofitament humà. Actualment encara tendeix a augmentar
el nivell per les deposicions torrencials, i així els homes
defensen les vores dels conreus que a la vora de totes les
ribes s'hi troben. Aquesta plana és la part més coneguda del
Maresme, per la facilitat de comunicacions i d'establiment
humà.

Amb tot això, la línea de la costa és poc sinuosa i
gairebé sempre baixa, de platja sorrenca pel sauló baixat de
la muntanya. La descomposició intensa del granit en aquest
clima facilita l'erosió i l'acumulació de materials tendres

la ratlla de la costa. Només
al litoral alguns vessants rocosos,,
d'Estrac fins ales proximitats de
hi ha una faixa de platja.

de la plana
, en el petit

i l'avanç frontal de
escadusserament arriben
tal com des de Caldes
Calella. Però àdhuc aquí

Des de Calella fins a Malgrat l'amplada
quaternària té quasi un quilòmetre, i més enllà.
delta, de la Tordera, és aproximadament d'uns 2000 m.

~ Clima.

El clima de la comarca és de tipus Mediterrani litoral,
amb hiverns dolços i estius suaus. El fet d'estar en
contacte amb el mar li confereix una important humitat, i
per estar resguardada de l'interior per la Serralada Litoral
no té canvis de temperatura importants, presentant la menor
oscil·lació tèrmica de Catalunya. També la temperatura
mitjana anual, 16S, és la més elevada de Catalunya, a la
qual ajuda la gran insolació que comporta l'orientació del
territori (SE)(BECH 1977 p. 40). També a nivell pluviométrie
es tracta d'un regim típic mediterrani, amb un destacat
rnínirn estival, acompanyat d'un mínim hivernal, i amb els
màxims a la primavera i tardor. •

Per al'estudi climàtic cal tenir en compte la situació
comarcal, arran del mar i amb un dors de muntanyes alineades
c!e NE a SO, aquestes resulten moltes vegades un recer dels
vents freds del NE, que són prou freqüents a l'hivern i,,
juntament amb lapresència del mar a la comarca, li asseguren
una benignitat climàtica., quan la tebior de l'aire del mar
©n les nits de l'hivern tempera l'ambient i, en canvi, a
1 estiu la marinada refresca durant el dia.
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D'altra banda les muntanyes faciliten la. condensació del
vapor d'aigua dels vents humits de llevant o bé, fent de
pantalla, capten millor encara la cortina d'aigua de la
pluja en les depressions d'aquella procedència, com és típic
sempre en les pluges de caràcter orogràfic. Es justament per
aquest factor, i per la proximitat al massís del Montseny,
que el Montnegre rep la més gran precipitació de la comarca.
Les mitjanes estiuenques, si bé estadísticament són
plujoses, no ho són tant com els valors podrien fer semblar,
a causa de la gran irregularitat existent d'un any a
1 "altre. Les secades d'estiu són generalment llargues, d'un
parell de mesos, si bé no hi són rares les tempestes
aïllades. Com a tota la zona, les pluviositats màximes es
produeixen a la primavera i a la tardor. Les precipitacions
són gairebé sempre de pluja, i poques vegades hi neva o hi
pedrega, ço és natuarl, a dalt de la muntanya pot nevai—hi
més fàcilment,però no ñés freqüent, cosa natural si tenim en
compte la poca. altitud de la Serralada, la pluviositat
oscil.la entre els 546 mm,. d'Alella i els 840 de Calella. De
tota manera les sèries de dades pluviomètriques recollides
demostren una gran irregularitat pluviornètrica. Només el 12
% dels anys foren pròxims a la mitjana anual. Es un règim de
pluviositat típic de la mediterrània, amb algunes
precipitacions que converteixen les rieres en corrents
d'aigües perillosos.

Les temperatures són poc variades al llarg del litoral de
la comarca, però a l'interior queden una mica modificades
per la diferent altura, i exposició. Així a Tiana tenen les
mitjanes un grau més baix que a Mataró i, com és natural., a
la carena de la Serralada litoral són encara més baixes. Per

Mataró les temperatures mínimes absolutes no són
general (en molts anys no baixa dels zero graus),
les zones interiors del Maresme les temperaturs
a ésser més fredes a l'hivern, encara que amb poca

diferència. En l'examen de les temperatures cal tenir en
compte el fenomen de la marinada de l'estiu, que dona un
refrescament en bona part de les hores diürnes, mentre que
en les calmes nocturnes estivals es refreda poc la
temperatura.

La freqüència dels vents, sense quasi passadissos en el
relleu, tancat com és per la Seralada Litoral, és gairebé
sempre seguint les condicions atmosfèriques preponderants en
el país, que en els temps freds sónde component nord i en
els périodes més temperats o calents són de component Sud.

- Els sòls. La vegetació.

A la comarca es troben pocs sòls veritables. En molts
indrets amb formació vegetal oberta, o poc espessa, si el
terreny saulonenc està poc protegit contra les pluges, a
vegades fortes, que sovint hi cauen, hi ha molts claps de
sòls esquelet ics de granit poc o molt descompost, amb sauló
In situ o dipositats en els fondais sense una formació de;
veritable sòl.

Cal tenir en compte que el sòl és de molt poc gruix; en
els flancs muntanyosos, donades les condicions de l'erosió,
o bé en les carenes aplanades o en els ressalts de la

exemple a
baixes en
si bé a
acostumen
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muntanya de formació policíclica, la pròpia descomposició
lítica i les condicions generals han donat un gruix de sòl
més o menys argilòs, en el qual les formacions vegetals
creixen esponerosament. El clima actual produeix "sols
bruns" a les parts altes, amb principis de rentat i
acidificación Però el més corrent són regosòls i
sòlsregolítics de desenrotllament incipient, a la part
mitjana i baixa. No hi manquen testimonis passats
d'edafogènesi, amb paleosòls roigs ben patents en les
graonades sobretot. Probablement es tracta de sòls
fersialítics9 fòssils.

Els sòls de la comarca poques vegades es conserven tal
com foren originàriament si no és en les zones altes més
planes, en les quals, a més, la vegetació ha protegit els
sòls originals. En els vessants més pendent els sòls són
quasi inexistents, i hi restà gairebé només un sauló encara
aglomerat, que en els camps conreats les eines de treball
han estovat, i en les parts és baixes, sigularment a la
plana, es troba una acumulació de sòls arrossegats de les
parts altes que són els aprofitats principlament per als
conreus de regadiu. Entremig, en general corresponent a un
replà o bé a una atenuació del pendent, hi ha dipòsits de
sòls més antics, rogencs, probablement formats a principis
del Quaternari, algunes vegades amb nòduls de Tórtora. Es
troben a distintes alçaries d'acord amb la morfologia, però
abunden més en el replà per sobre els 20-30 m. per sobre el
nivell del mar. L'agriculutra ha sabut aprofitar aquests
terrenys i aquests relleus, si bé per a alguns tipus de
conreus, com ara vinyes o garrofers, hom ha aprofitat sovint
llocs poc propicis i sòls de nul.la o poca fertilitat.

En un estudi de síntesi sobre els sòls del Maresme, J..
Bech qualifica els sols del Maresme com a sols pobres en
argila, degut a la roca mare granítica i a la falta de
rnaduressa d'aquests. L'alta taxa d'escorrentia supera sovint
a la d'infiltració, el que provoca una erosió accelerada.,
especialment a les zones deforestades de cultius oberts o
(actualment) d'urbanitzacions. Aquesta erosió predomina
sobre la edafogènesi, impedint l'evolució dels perfils,
decapitant-los en les parts elevades i aportant sorres
granítiques i restes d'horitzons superios a les parts
mitjanes i inferiors de la comarca (BECH 1977 Pp. 58).

La vegetació espontánea ha estat destruïda en gran part
per la instal.lació de conreus, singularment la vinya, que
no és exigent en tipus de sòls, i així ha restat clapejada
la muntanya. I no cal dir a les parts baixes,on la vegetació
natural no es conserva pràcticament en lloc si no són
reminiscències a la vora d'alguns cursos d'aigua.

En la vegetació arbòria actual, les principals formacions
són les del pi pinyoner, a vegades barrejat amb el pi bord,.
El pi pinyoner domina des de Tiana fins al Montnegre. Al
Montnegre i una mica més al Sud es troba ja l'alzina surera,
i en llocs més humits l'alzina. La vegetació originària
(clímax) és quasi inexistent, doncs les pinedes pinyoineres
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són ajudades per l'home. La vegetació orginària seria
l'alzinar (BECH 1977) p. 39).

En tot cas hi ha una gran diferència entre el vessant del
Maresme i el vessant Occidental, que rnira cap el Vallès, en
el qual predominen el pi bord i l'alzina-

Les principals plantes de sotabosc que abunden al Maresme
són els brucs, les estepes, la ginesta., el tomanyí o cap
d'ase, en alguns llocs el garric i la gatosa.

Si be són nombrossos els nuclis de població (la majoria
dels que toquen a mar, fundats ja en època moderna i
segregats dels nuclis de l'interior a finals del s. XVIII i
inicis del s. XIX), les cases disperses existeixen en un
nombre considerable. Els relleus suaus de les carenes i
d'alguns flancs muntanyosos permeteren la instal. lacio de
camps de conreu, i el tipus del terreny permet també les
possibilitats de captació d'aigües subterrànees. A la plana
aquestes condicions són òptimes i molts pagesos viuen en les
explotacions camperoles.

La dispersió del poblament ha estat constant fins a temps
recents, tan en terrenys de secà corn en els de regadiu. En
els altiplans gastats de la serralada i en els nivells
d'erosió, l'establiment humà ha estat freqüent i els massos
o masies hi són amb certa assiduïtat.

Pel que fa al temps medieval, la documentació parla dels
conreus típics del mediterrani: cereals, vinya, olivera.
Coneixem millor 1 'agriculatura del s. XVIII,, gràcies als
cadastres. Predominen els cereals i la vinya. Les oliveres
eren poc nombroses. Per documents complementaris sabem que
es collia vi, blat, mestall (blat barrejat amb sègol) per
tal d'evitar el restoble, l'ordi i les faves. Entre els
conreus dels horts s'enumera a vegades el cànem.

A través de l'interessant estudi de Coral Cuadrada
(CUADRADA 1987) coneixem algunes dades sobre la morfologia
del territori en època medieval. Cal destacar sobretot la
importància de les rieres com a vies de comunicació i com a
elements entorn dels quals s'agrupa el poblament concentrat
(els pobles de dalt, ubicats entorn la riera de la vall).

També es important l'estudi que fa aquesta investigadroa
de la toponimia medieval, on apareixen algunes referències a
estanys a la zona de la plana davant el mar.

Pel que fa al període modern i contemporani, els conreus
de regadiu es localitzen a les . parts baixes de la comarca.,
on hi ha gairebé la totalitat dels mantells freàtics. Es
elmantell freàtic que es troba acumulat entre el sauló
superficial i la roca impermeable del fons, retinguda
aquesta capa d'aigua per la superior pressió de l'aigua
salada marina, que no li dona facilitats per escorrer-se cap
el mar. Aquesta retenció, comuna a tota la part baixa de la
plana al.luvial i al delta de la Tordera, ha facilitat la
captació d'aigües.

La rompuda dels terrenys de les carenes, moltes vegades
planeres, o bé els replans més o menys pendents, en els
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quals convenia la sembra de cereals, era indispensable en
molts moments per a la subsistença de la població rural.
Dintre dels cerals domina de poc el blat, seguit
inmediatament de la civada i l'ordi, amb un vuit per cent de
sègol. Els cereals dits d'hivern es troben sobretot en els
terrenys munatnyosos i gairebé sempre al secà, pràcticament
mai a la zona pròpiament litoral, on els terrenys són
millors. Cal recordar encara que dins els terrenys secaners
aquests cereals demanen els rnés fèrtils, és a dir, els més
argilosos, o, més ben dit, els menys saulonerics. Per tant no
són precisament aquests cereals els que dominen el paisatge,.

La vinya ha jugat sempre un paper molt important a la
comarca. El terreny a vegades abrupte i un sòl poc
•desenvolupat i poc adequat a altres conreus foren la causa
de la persistença de la vinya.

Tot i els mètodes de conreu, molt primitius, l'existència
d'un bon gruix de sauló,desenvolupat sobre el granit, no
feia necessari l'esglaónament del camp en feixes, com es fa
en comarques en que el pedruscall domina, i s'apila formant
parets que retenen la terra. Aquesta manca d'aplanament de
la terra de conreu és causa que l'humus i el sòl fèrtil
fugin amb els corrents d'aigua, aixaragallant el terreny en
els dies de pluja abundant o violenta.

Actualment no existeix enlloc del secà le guaret.
En resum es pot dir que el secà, molt estès en els

terrenys en pendents, és poc plujós per a assegurar unes
bones collites. Excessivament sorrenc i a vegades
ambpendents molt accentuats,és, amés, poc fèrtil, per raó de
la pèrdua de l'humus durant les pluges d'una certa
intensitat. A la part baixa, on al terra és bona i els
mantells freàtics són de força cabal, a menys que sigui a la
proximitat de la costa, on l'aigua surt salada.

ALGUNS
ANTIGA:

ELEMENTS PROBLEMÀTICS RESPECTE LA MORFOLOGIA

LES MARESMES,.

Volem tractar en aquest apartat un element que ha estat
problemàtic en els estudis respecte aquesta comarca: la
possible existència de Maresmes en època antiga en aquest
territori.

Algunes dades ens parlen de l'existència d'àrees de
Maresme davant la linea de la-costa. Així M. Prevosti recull
en la seva obra l'existència d'un mapâ on a la zona de Cal
Ros de les Cabres s'hi trobas'a al s. XVIII una àrea
pantanosa (PREVOSTI 1981a). També Coral Cuadrada, en la seva
obra sobre el Maresme Medieval, recull topònims a la zona de
la plana que relaciona amb maresmes (CUADRADA 1987 p. 40).

Cal dir, però, que alguns dels arguments que sovint s'han
invocat per considerar el Maresme com una àrea d'aiguamolls
són poc convincents. Es el cas per exemple del mateix
topònim de la comarca "Maresme", que es realciona amb
l'existència d'aiguamolls, com en altres àrees de la costa
Catlana (per exemple el Penedès o Empordà). Cal dir, però.
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"Maresme" de la comarca no ve de l'existència
sinó que prové del terme medieval "Marítima",

rebien tots aquests territoris ja des del
documents de l'àrea del Maresme estan
la seva situació, "In comitato
Marítima". Es a dir., Maresme ve de

pròxims al mar., i no té

geològic hi
la comarca»

ha
En

restes
el seu

que
més
més
Per

que el nom de
cl 'aiguamolls.,
que era el nom que
s» IX. Tots els
encapçalats per
IBarchinonense, in
"Maritima", que vol dir territoris
res a veure amb els aiguamolls.

Tampoc a nivell edafològic o
d'aiguamolls en la zona plana de
estudi, J.M. Ribera i Faig considera els materials
formen la plana del Maresme (fins i tot les del esglaó
baix), corn materials quaternaris relativament antics,
antics que els del delta del Besòs (RIBERA FAIG 1945).
tant serien terrenys ben assentats en època antiga,
(històrica)., í no inestables corn podrien ser aquestes
mateixes terrasses baixes a l'àrea de Badalona.
També les darreres investigacions confirmen aquests estudis
de Ribera Faig. Com veurem posteriorment (apartat dedicat a.
l'estudi del territori en època antiga), dediquem un apartat
d'aquest treball a relacionar un recent estudi dels sols de
Vilassar de Mar, amb la distribució dels jaciments
arqueològics. En aquest estudi de sols (BECH ET ALIÏ,,
inèdit) no hi ha cap traça d'existència d'antics aiguamolls.
Més aviat es detecta el contrari. El tips de sòl, sorrenc,,
indica tot el contrari: es tracta d'uns sols amb gran
drenatge.

Finalment,, la mateixa distribució de jaciments romans que
M. Prevosti ha publicat (PREVSOSTI 1981a, mapa dels
jaciments), mostra la ubicació de nombrosses vil.les romanes
a primera línea de la costa, que difícilment estarien
situades a tocar dels aiguamolls.

Creiem, per tant, que l'existència d'aiguamolls en aquest
territori fou esporàdica, i en cap cas permet pensar en una
àrea ocupada de manera important per aquestes formacions..
Fins i tot es possible relacionar l'existència d'aquests
aiguamolls amb périodes lligats a èpoques de pluges
torrencials, on durant un cert temps l'aigua, abundant,
queda entollada a la desembocadura de les rieres. Aquest
podria ser per exemple el cas de la Riera de Calella: al
excavar-se el forn romà de El Roser-Mujal, aparegueren en
els nivells superiors nivells de terra fosca, que es podia
relacionar amb llims d'aiguamolls (DEFAUS-MARTIN-RIGQ 1988).
Sota aquests llims, però, aparegueren més d'l. m. d'estrats
d'època romana, amb les estructures relacionades amb el
forn. Per tant en època antiga no fou àrea d'aiguamolls, i
probablement fou la riera la que ' esporàdicament formà
l'aiguamoll.

- LA LINEA DE LA COSTA..

La linea de la costa sembla haver variat poc al llarg dels
temps histories. Si bé havia estat plantejat, en base a les
aportacions de materials per part de les rieres i torrents,
un possible creixement de la plana costera, aquest fet no és
possible aplicar-ho al cas del Baix Maresme. Per un costat
perquè en el Baix-Maresme no hi ha cap riu pròpiament
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capaç cTelaborar un important delta (nomes la Tordera, a la
.zona de l'Alt Maresme)- En segon lloc,, perquè
1'erosiómarítima és forta, i no permet un creixement de la
plana costera.

També havia estat plantejada la hipòtesi contrària, és a
dir el retrocés del continent enfront el mar» Aquesta,
hipòtesi es basa en dades contrastables: en determinats
punts, estructures anteriorment sobre terra queden
actualment enfonsades sota el nivell del mar (per exemple J.
Barberà i R. Pascual comenten l'existència d'un a torre de
defensa del s. XVIII a Mataró, que avui ha quedat sota
l'aigua (BARBERA-PASCUAL 1980)1 Sembla,però, que tot i
existir aquests fenòmens, no corresponen pròpiament a una
oscil.lacio de la línea de la costa, sinó a un enfonsament
puntual, i per causes tectòniques, de determinats punts de
la façana costera (MATAMOROS 1991).

També la ubicació dels jaciments terrestres romans
(PREVOSTI 1981a), com la ubbicació dels ancoratges antics
(MATAMOROS 1991 j, mostren que l'a línea de la costa,
bàsicament, segueix el mateix traçat que en època antiga.

- PALEO-CLIMATOLOGIA.

Malauradament, són molt poques les dades que tenim sobre
la climatologia en època Antiga. Recentment, però, s5 ha
efectuat un estudi preliminar de paleoecologia, a partir de
la meteoritzacíó del granit aparegut en els substrats
d'alguns jaciments arqueològics de la zona (el poblat de la
Cadira del Bisbe, la necròpolis de Tres Pins, i el poblat de
Montbarbat, a la Selva), que pot aportar algunes dades sobre
el clima en època antiga (PEREZ-ALACID 1987). A partir de la.
granulometria i sedimentologia d'aquests granits
descomposts, es poden inferir algunes característiques sobre
la climatologia en aquesta àrea (p. 231):
- Les pluges en època post-ibèrica serien iguals o una mica
superiors a les actuals. Abans dels ibers, però, les pluges
podien haver estat inferiors (o en tot cas el granit estava,
en millors condicions, ja que les tombes de la necròpolis de
Tres Pins i dels dos poblats van ser realitzades sobre roca
mare, que posteriorment ha estat meteoritzada).
- L'existència de pluges ens indica en certes èpoques de
l'any un ambient humit, que junt amb altres factors ha
comportat la rneteorització del granit durant segles. En
aquest sentit es de destacar l'existència de corrents
d'aigües importants sobre els vessants d'aquests jaciments
(degudes ja a desforestació?);
- Les temperatures anuals serien similars a les actuals,,
corresponent a la costa mediterránea. La meteorització del
granit, però, ha permès constatar l'existència d'un hivern
que presenta el cilce islàndic, consistent en una variació
tèrmica de ~7â a + ó§ C.. La seva importància rau en el pas
del punt de congelació durant unes hores amb una freqüència
elevada.
- A partir d'aquests estudis es pot dir que el clima ibèric
i post-ibèric seria un Mediterrani Litoral, una rnicamés
humit a l'hivern. En època pre-Ibèrica, podia haver estat
més sec.
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PRIMERA PART: LES FONTS LITERÀRIES, EPIGRAFIQUES I
NUMISMÀTIQUES.
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1.1 - LES FONTS LITERÀRIES..

- Introducció»

El territori del Maresme apareix molt poques vegades citat
explícitament a les fonts literàries antigues. De fet només
les cites a la ciutat d"' lluro ens permeten identificar
concretament aquest territori., doncs la comarca del Maresma
correspon a una divisió geogràfica i històrica que no
coincideix amb la divisió d'època antiga, lògicament aquella
que les fonts réflexen.

L"àrea geogràfica que en època antiga englobava el nostre
territori d'estudi era la Laietania1 {Laeetanîâ a les
fonts), i és a nivell de Laietania que les fonts literàries
ens permeten conèixer dades que podem relacionar amb el
Maresme, si bé la identificació no pot ser mai directe.

Malauradament., però, tampoc el terme de Laietania és del
tot clar (corn després veurem, es confós en algunes fonts amb
el terme de "Lacetania" i "lacetania."), i per tant encara
estem lluny de poder identificar amb total seguretat quins
dels aconteixements que són descrits a les fonts poden ser
posats en relació amb el nostre territori»

Es per tot això que hern decidit recollir en aquest
capítol dedicat a les fonts literàries no només els textes
que podem relacionar directament arnb el nostre territori,,
sinó també alguns textes que ens documenten aspectes
significatius de l'estratègia romana de conquesta i ocupació
clels territoris peninsulars, en especial de les àrees del
Nord-Est. Evidentment la conquesta i ocupació romana del
territori del Maresme no pot ser deslligat del reste
d'actuacions romanes a Catalunya i a Hispània, i és l'estudi
conjunt de les diverses estratègies seguides per Roma en les
diverses àrees el que ens podrà ajudar a entendre el procés
sofert per cadscun dels territoris, entre ells el nostre
(per al qual les fonts són especialment discretes2). Cal
dir, però, que hem fet un recull només a títol indicatiu, í
que en cap cas pretén ser exhaustiu3.

1 Aquesta àrea anomenada L¿neet£inia a les fonts, té uns
limits difícils de precisar. Sembla clar però que com a
mínim els territoris de les actuals comarques del Maresme.
Vallès. Barcelonès i Baix Llobregat en formarten part.
(BARBERA-DUPRE 1984 p. 40). La zona del Bages i del Penedès
podria també formar part d'aquest territori, però ja és una
qüestió més polèmica (sobre aquesta qüestió: BARBERA-DUPRE
1984, SANCHEZ 1984, SANMARTI 1986).

2 Si bé això en cert sentit ja pot ser considerat
significatiu, i indici de l'existència, de pocs conflictes.

3 Fins al punt que ens havíem plantejat la possibilitat
d'incloure'l en un apèndix, però al final hem decidit
situai—lo en aquest apartat.
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Responent a aquest interés, hern dividit aquest capítol
dedicat a les fonts literàries en dos apartats:

- En un primer apartat fem una ràpida visió de les fonts
literàries directament relacionables amb el territori del
Maresme (i per tant només aquelles on apareix XIuro).

~ En un segon apartat recollim alguns aconteixements que
apareixen reflexats a les fonts literàries, uns successos
que en alguns casos (com per exemple en el cas de la
campanya Catoniana) hem de pensar que pogueren afectar
directament el nostre territori, mentre que en altres casos
ens permeten conèixer algunes pautes d'actuació romana que
també podrien exemplificar fenòmens produïts aquí.
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1.1-1 LES FONTS LITERÀRIES SOBRE EL MARESME

Com ja hem inidícat anteriorment, només en el cas on
apareix la referència a la ciutat d5lluro podem estar segurs
que s'està parlant del territori del Maresme. Aquestes
referències són només tres4:

* Pomponi Mêla., De Chorographia.

Aquest autor, nascut a Hispània,prop de l'Estret de
Gibraltar, va escriure aquesta obra entorn el regnat de
l'emperador Claudi (vers el 44 d.C.). El texte que fa
referència al nostre territori és breu (II S., 89):

(II S, 88) Urbium de mediterraneís- in Ta r racó nens i
clari&simae fuerunt Palantia et Numantiay nunc est
Caesaraugusta; in Lusità ni a Emèrita? in Betes t i ca
Hastigi,. Hispal,, Corduba- (II S 89) At si J i tora legas...
a Cervaria pròxima est r upes qua e in al turn Pyrenaeum
extradit; dein Ticis f lumen ad Rhodam? Clodianum ad
Emporias; turn rnons Iovisy cuitis partem Occident*
adversary eminentiam cautium quae inter exigua spa tia
ut gra dus subinde consurgunt? Seal as Ha n ni.bal i s
adpellant» (II 90) Inde ad Tarraconem parva sunt oppida
Bl a nde v lluro,, Ba etulo., Barcino? Su.bury Tol obi ; pa r vex
fi umina Baetuloy iuxta lovis montem Ru.br i cat urn in
Barcinonis li tore? inter Sub u r et TolobinHaius*. Ta r r acó
urbs est in his oris maritimarum opulentissima~ Tul ci s
earn modicus amnis¥ super ingens Hibeus Oertosx
adtingit.

La traducció d'aquest fragment que en dona Virgilio
Bejarano ens sembla prou correcta (FHA VII p. 105): "De las
ciudades de tierra adentro, en la Tarraconense fueron muy
importantes Palantia y Numantia y ahora también
Cesar-augusta, y lo son Emérita en la Lusitania y Hastigi,
Hispal y Córduba. Pero, si se recorre el litoral, a partir
cíe Cervaria está muy cerca la roca que hace penetrar en el
mar al Pirineo; después está el rio Ticis junto a Roda y el
Clodiano junto a Emporias, y luego está el Monte de Júpiter,
cuya parte vuelta a Occidente -una prominencia de peñascos
que se levantan desde abajo en cortos tramos a manera
deescalones- llaman "Escaleras de Haníbal". Desde aquí hastía
"Carraco están las pequeñas poblaciones de Blande, lluro,
Baetulo, Barcino, Subur y Tolobi; los pequeños ríos Baétulo,,
Rubricate, junto al Monte de Júpiter e'n la costa de Barcino,
y Mayor, entre Subur y Tolobi. La ciudad de Tarraco es lamas
opulenta en lasriberas de las comarcas marítimas: la baña el
Tulcis, río mediano, y después el gran río H ibero baña a
Oertosa".

4 Seguim pel que fa a aquests textes la recent edició de les
Fontes Hispaniae Antiquae vol. VII (FHA VII), Barcelona
.1987.
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La ciutat Siluro és doncs un dels parva oppida de la
costa, una denominació que si bé sembla lógica per algunes
d'aquestes ciutats (que realment mai foren grans centres),
contrasta en canvi quan s'aplica a Barcino^ una colònia
d'August que tot i ser no molt gran, sembla que tenia un
important aspecte monumental.

* Plini el Vell., Natural ¿s Historia.

Aquest autor, nascut a la Galia Cisalpina., va viure entre
els anys 23-79 d.C-- La seva obra era amplíssima, i d'entre
alia destacava la Natural is Historia, compendi del saber
d "aquell moment. Es per nosaltres de gran interès el llibre
III d'aquesta obra, on fa una complerta descripció
d'Hispània5. El fragment que fa referència al nostre
territori és el següent (III,, 4, 22):

(III., 4, 21) "fíe-gio Ilergaonum? Hiberus amnisy
navigabili commercio dives? or t us in Ca nta.br i s haut
p r oc ui oppido I ui i obri ca per CCCCL p~ fluens,,. na viurà
per CCLX a Vareia oppido capaxy quem propter uni'versa/n
Hi spa ni am G-raeci appel 1 avère Hiberiam; regio
Cesse-tania., f lumen Subiy colonia Tarracony Scipíonum
opus si cut Carthago Poenorum; regio Ilergetum... oppidum
Suburf f lumen Rub rica tutu,,, a quo La&etani et Indi get es..
(III., 4, 22) Post eos qui di cet u r ordi ne i n t us
recedentes radi ce Pyrenae tiusetaní [Fitani],,. lacetani
perquè Pyrenaeum Cereta ni; dein Vascones~ In ora autem
colonia Barcino cog nom i ne Fa vent i a.,. oppida civium
Roma no rum Baetulo? lluro... f Jume n arnumy Blanda e,, f lumen
Albay Emporiae,. geminum hoc vete rum i ne loa r um et
Graecorum qui Phocaeensium fuere subo les;, flamen T i ce r.;.-
a-b eo Pyrenaea Venus in la ter e promunturii altero XL".

De nou recollim la traducció de V. Be j a rano (FHA VII p.
25): "La región de los Ilergaones; el río Hibero,, rico por
su trafico naval, que ha nacido entre los cántabros no lejos
de la población de Juliobrica., cuyo curso mide 450.000 pasos
y es navegable 260.000 pasos desde la población de Vareya.,
por el cual los griegos llamaron Hiberia a toda Hispània; la
región de Cessetania, el río Subi, la colonia de Tárraco.,
obra délos Escipiones como Cartago Cía Nueva] es de los
púnicos; la región
el río Rubricato,a
indigetes. Detrás
alejándose tierra
ausetanos fitanos.,

de los ilergetes, la población de Subur,,
están los
el orden

partir del cual
de estos, en
adentro, están al pie del
los j acétanos y, dentro del

ceretanos y a continuación los vascones.
Ahora bien, en la costa están la. ciudad de

sobrenombre "Favencia", las poblaciones de

laeetanos y los
que se dirá,,

Pirineo los
Pirineo,los

Barcino por
ciudadanos

5 Respecte al problema de les fonts de Plini per a aquests
passatges, ens n'ocuparem en l'apartat dedicat a lluro.,
doncs és en funció d'aquest nucli urbà, i de la seva
condició d'oppidum civium romanorum, que ens interessa
profunditzar aquest aspecte.
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romanos de Baetulo e lluro, el río Arno, Blandas, el rio
Alba, Emporias, ésta ciudad mellizade antiguos indígenas y
de griegos que fueron descendencia de focenses,y el río
Ticer: de éste dista 40.000 pasos el santuario de Venus
Pirenea en el otro lado del promontorio»".

Aquest texte de Plini serà analitzat més detalladament en
1'apartat dedicat a lluro, però ja ara podem destacar la
qualificació d'aquest nucli urbà com a oppidum cîvium
roms nor um, i el fet que segons Plini, a partir del Riu
rubricâtum es troben en primer lloc els laietans, i
posteriorment els Indicetes, el que sembla coincidir amb la
•delimitació estricte dels Laietans que alguns autors
proposen (BARBERA-OUPRE 1984 p. 40).

* Claudi Ptolemeu, fí&ogrsphías Hyphég&sis*

Aquest autor, que va escriure en grec, va viure durant el
s. II d.C., i sembla que va escriure aquesta obra entorn el
segon quart d"aquest segle. El fragment que ens interessa
correspon al llibre II, on dona la posició geogràfica (en
base als seus càlculs) de diverses ciutats i accidents
geogràfics d'Hispània. El fragment on es refereix al Maresme
és el següent (II, 6, 18):

19 Aatrvravüjv rtapaAioç
BapKivúv
'PouppiKaiou nor.
BarrouAcüv
Aouvápiov áxpov
AlAoupúv
B\av5a

ir)' E'
in'
ir)' 5"

Ha
Ma'
|aa' Y"
\ia' U

i T"«M\ÍQ L5
MP'

Posterorment
Laietà (II, 6, 72):

fa una última referència al territori

TWV 6è AairiTQVúv peoÓYeioç nóXiq
'PouppiKaia pa' Y"iP"

La traducció de V. Bejarano és la següent (FHA VII p.
190):
"Litoral de laietà nos:
Bárcinon
Desembocadura del río Rubricate
Báitulon
Promontorio Lunario
Ai lurón -
Blanda

17Q 15 !

17Q 30
17Q 50
18Q
18Q
18S

30

4 IS
419
410 20'
410 30'
41Q 45''
42Q"

I del darrer fragment (FHA VII p. 198):
"y la ciudad de tierra adentro de los laietanes:
Rub r i cata 17Q 20' 41Q 25'

Es interessant destacar del texte de Ptolemeu el fet que
s 'estableix clarament que lluro pertany al territori dels
Laietans, i que aquests ocupen una zona costera molt
definida, des de la desembocadura del Riu Rubrícate o
Barcino, fins a Blanda (Blanes).
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El reste de referències que poden posar-se en relació amb
el nostre territori (per exemple les que fan referència a la
Lai&tania, o a la costa catalana al Nord de Ta r racó)., seran
recollides en el capítol següent, junt amb les altres que
són significatives per al noste estudi» Com que no tenim
prou indicis per ubicar aquestes referències en concret al
Maresme, preferim comentar-les juntament amb el reste-
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1.1.2 - LES FONTS LITERÀRIES I EL TERRITORI DEL NORD-EST
PENINSULAR: ALGUNS TESTIMONIS SIGNIFICATIUS.

En aquest apartat analitzarem alguns fenòmens històrics
transmessos per les fonts literàries antigues que podem
posar en relació amb el nostre territori, tot i que aquest
no hi sigui directament esmentat. Es tracta sobretot de fets
on el territori del Nord-Est peninsular va jugar-hi un paper-
important., i que permet conèixer algunes dades sobre aquesta
àrea geogràfica6.

Hem estructurat aquests testimonis entorn els següents
episodis històrics:

1.1.2.1 La conquesta del Nord-Est Peninsular.
1.1.2.2 L'establiment de la provincià., les revoltes

indígenes i la intervenció de Cató.
1.1.2.3 Els episodis de la guerra. Se r to r i-Pompe u al Nord-

Est Peninsular.
1.1.2.4 Les actuacions de Pompeu després de la Guerra...
1.1.2.4 La Guerra Civil Cèsai—Pompeu al Nord-Est.

6 No pretenem fer un estudi exhaustiu dels textes on
apareixen citats els territoris del Nord-Est Peninsular,,
sinó només exemplificar alguns fets que creiem
significatius.
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1.1.2.1 - LA CONQUESTA
FONTS LITERÀRIES.

DEL NORD-EST PENINSULAR SEGONS LES

Coneixem per diverses fonts literàries de l'antiguitat
els diversos fets que envoltaren l'arribada del món romà a
la Península. De fet, anteriorment al 218 a.C. és ben sabut
que ja l'àrea més costanera de la Península era coneguda i
freqüentada pel món romà, encara que sobretot ho era pels
pobles aliats dels romans., com els Massaliotes i
Ernporitans7 .

Analitzarem molt breument quines són
notícies que referents a la conquesta romana
en especial dels territoris al
transmès les fonts literàries més

les diverses
d'Hispània (i

Nord de l'Ebre8) ens han
interessants:

Després de la captura de Sagunt pels punies,
desencadenant de l'actuació romana, sabem per Titus Livi que
els romans enviaren llegats a Hispània per cercar aliats
entre els pobles indígenes i apartar-los dels Cartaginesos
(Livi &b Urb~ XXI, 19, 6), Contacten amb diversos pobles
( cl v 2 tci tes, diu Livi),. els primers dels quals els Bargissii.,
i pòsteriormentt contacten amb altres pobles situats tr&ns
Hiberum, més enllà de l'Ebre, sense gaire èxit, però.

Ens diu Polibi Hist~ III 35, que després de prendre
Sagunt, Anníbal, amb 90.000 soldats a peu i 12.000 genets.,
va creuar el riu Ebre i va sotmetre les tribus dels
Ilergetes i Bargusi,, i després als óirenosí i Andosíns, fins
arribar ja als Pirineus. Aquest mateix fet es descrit també
per Livi, &.b Urb. XXI., 23, on ens diu que Anníbal feu passar
per tres llocs l'Ebre, amb 90.000 infants i 12.000 cavalls,
sotmetent als Il&rg&tes., Bargusii, Ai/B&tani í a la
Lac&tania., que es troba pròxima (subiecta) als Pirineus.

Annibal deixà Hannó com a general, i creuant els Pirineus
es dirigí vers Italià.

Poc després Cn. Corneli Escipió, enviat a Hispània amb
una esquadra i un exèrcit amb l'objectiu de tallar el pas
als Cartaginesos, arriba per mar a Empúries (Livi Afo Urb.
XXI, 60). Desembarca allí l'exèrcit i, començant pels

7 En aquest sentit, la qüestió dels Tractats entre Roma i
Cartago (que coneixem bàsicament a través de Livi ftb Urb*.
XXI, 2, 3 i XXI, 2, 7 i - Polibi Hist~ II „ J J) i la
delimitació de les respectives àrees d'influència comercial.,
no deixa de ser una qüestió encara avui ben problemàtica.
(De tota manera, l'arqueologia ha confirmat en part la
important presència de productes romans al Nord-Est costaner
peninsular ja dins la primera meitat del s. III a.C,.
(SANMARTI 1973, NQLLA-NIETÜ 1989, BARBERÀ en premsa.)).

8 Limit que almenys durant la primera part de la conquesta
romana marca una diferència important (£/s Hiberuffiy Trans.
Hiberum}. Els territoris al Nord de l'Ebres són sempre
considerats àrees segures per als exèrcits romans.
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Lacetans, va sotmetre a Roïna tota la costa fins a l'Ebre
(expósito i.òS exercit u ors us a Lacets ni B omnem oram usque ad
H i berum f lumen partim renovandis soc i état i bus partim no vis
fnstJtuefí-c/is Romanae diciones fec.it). Posteriorment tambe
contacta amb els pobles de 1 "''interior., arribant a assolir
aliances armades (societas armorum'), i reclutant entre ells
algunes fortes cohorts auxiliars.. Aleshores s'enfronta a
Hannó i el venç., capturant també Cissisy un oppidum proper
al campament (Livi Ab Urb. XXI., 60).

Polibi (Hist. Ill, 76, 1) ens descriu el mateix fet., i
destaca com Esc i pi ó va assetjar aquells pobles de la. costa
que no se li sotmeteren, tractant bé als que si ho feren.
Asegura aleshores les poblacions costaneres que se li havien
passat, i amb un nombrós exèrcit (on ja hi havien aliats
ibers), avançà cap a l'interior, sotmetent alguns pobles per-
la força. Els cartaginesos s'enfrontaren amb ell, i el propi
Hannó i un cabdill iber de l'interior pro-Cartaginés
(Andobales), foren capturats. Polibi ens diu que aleshores
Cneu Corneli Escipió havia convertit en amics i aliats a
tots els indígenes del país que habitaven al Nord de l'Ebre
(Polibi, Hist. Ill, 76, 6). Sembla per tant que s'estableix
una aliança amb els pobles indígenes de la zona, on cal
pensar que devien trobar-se també els ibers de la zona del
Maresme.

Després d'això els cartaginesos fan una petita incursió
prop de Tarraco i es retiren més enllà de l'Ebre. Escipió
deixa una petita guarnició a Tarragona (praesidio Tarracone
módico) i torna a Empúries (Livi ftb Urb. XXI, 61).

Un cop ha marxat Escipió, Asdrúbal torna (Livi &¿> Urb,
XXI, 61), i sub levant el poble dels Ilergetes (Ilergetum
populo) es posa a devastar els camps dels aliats fidels als
romans (agros f i del i um Romanis sociorum vasta t). Retornat:
Escipió., Asdrúbal fuig i Escipió es llança amb tot el seu
exèrcit contra els Ilergetes, i els sitia a la ciutat,
d'titanagrum, capital d'aquell poble (titanagrum urbemy quae
capt.it eius populi erat). Rep als pocs dies la seva rendició
(¿us dicionemque recepit), i els exigeix més hostatges que
abans i una contribució en diner (pecunia"),

D'aquí marxà contra els Ausetans, propers a l'Ebre
(ousetanos prope Hiberum), aliats també dels Cartaginesos, i
sitià la seva ciutat. Els Lacetans. intentaren aux i liar-los,
però els romans els derrotaren. Finalment el seu cabdill
(princeps) Amusicus fuig, i els Ausetans es rendeixen,
pagant 20 talents als romans. Aquests marxen a passar
l'hivern a Tarraco (Livi Ab Urb. XXI, 61).

El 217 a.C., Asdrúbal i una esquadra tornen cap a l'Ebre
Cneu Escipió s'hi enfronta en una(Polibi Hist.. J J J, 95)

batalla naval, després que uns vaixells marsellessos
haguessin descobert la flota púnica (i aquí destaca Polibi
un cop més el gran servei que l'aliança amb els Massai iotes
ofereix als romans), vencent-los completament (també Livi &b
Urb., XXII recull aquest fet.

Després de la victorià, la flota romana feu una incursió
cap el Sud, però desprès tornà a la costa més pròxima de la
provincià (in citeriora provinciae) on es reuneixen els
llegats de tots els pobles que habiten les ribes de l'Ebre i
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de les regions rnés extremes d'Hispània, i són més de 120
pobles els que es sotmeteren al poder Romà (dicionis
imperii que Roma ni), entregant hostatges (Li vi Ab Urb. XXII,,
20).

Poc després., però., es revolten Mando n i i Indibil (qui
antea ilergetuffi regui us fuerat),, aixecant la seva gent i
llançant-se a devastar els camps dels aliats dels romans
(concitis popula r i.bus in agrum paca turn soci or urn Roma no r urn ad
populanduffi venerant)9 però són derrotats pels romans (Livi
Ab Urb. XXII, 21).

Arriba aleshores Publi Escipió amb una nova flota (Polibi
Hist. Ill, 97), que entra a Tarraco (Livi Ab Urb. XXII, 22),,
i reunit tot l'exèrcit es decideixen per primera vegada a
passar l'Ebre, avançant fins prop de Sagunt i recuperant els
hostatges ibèrics allí empresonats. Entre el seu exèrcit,
Escipió hi té ja tropes ibèriques (Polibi Wist. Ill, 99).

L'any següent, per evitar la marxa d'Asdrúbal cap a
Italià, els romans i Cartaginesos s'enfronten prop de
Hibera, ciutat rica situada a la riba Sud de l'Ebre, prop
del riu, vencent els romans (Livi Ab Urb, XXIII, 28, 7)»
Després d'això, quasi tots els pobles passaren al bàndol
romà (Livi Ab Urb. XXIII, 32, 6).

Serà amb la presa de Sagunt quan s'afiançarà el domini
romà a Hispània (Livi Ab Urb, XXIV, 41). Sagunt es capturat;
l'any 212 a.C., és a dir que entre l'arribada dels Romans i
la captura de Sagunt havien passat sis anys.

El 211 a.C-, però, quan els Escipions
d'allunyar els Cartaginesos d'Hispània,
derrotats i morts a la zona Sud (amb la
d'Indibil i els Suessetans,, citat a les fonts)

volen acabar
aquests són
col.laboració
, després que

els abandonen les tropes Celtíberes aliades (Livi Ab Urb*
XXV 32-36, Polibi Hist, IX, 11, Apia Iber, 16). Els romans
no poden fer altra cosa que tornar al Nord de l'Ebre (Livi
Ab Urb. XXV, 37, 5). De nou el Nord de l'Ebre apareix corn
una àrea segura per als romans.

Rorna l'any 210 a.C. envia Corneli Escipió, que arriba amb
trenta grans naus a Empúries, on desembarca. Des d'allí,
manant a les naus que el segueixin, arriba per terra a
Tarragona, on va convocar una asamblea de tots els aliats
(sociorum), que a la noticia de la seva arribada vingueren
de totes parts (omnisse provincià) (Livi Ab Urb. XXVI, 19,
10). Aquesta mateixa arribada de Corneli Escipió a Hispània
ens es també descrita per un texte recollit també per Livi,
però en un altre llibre. Així -a Ab Urb. XXVIII, 42, Livi

un discurs de Quintus Fabius Maxirnus dirigit a
l'any 205 a.C., on critica la seva voluntat d'atacar

recull
Escipió
Cartago a
Africà, i
sencilla:
port aliat
qualsevol
aliats i amics
Des de Tarraco

l'Africà. En el discurs compara Hispània amb
li comenta que l'operació d'Hispània fou molt:
navegà per aigües tranquiles, desembarcà en un
, va conduir les seves forces a través del país a

perfectament segures, i va arribar amb els
(socios et añicos) del poble romà a Tarraco.
hi havia un trajecte de guarnició romana en

lloc

guarnició romana (Ab larrscone deinde i ter per praesidia
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romana'")- La situació que l'esperarà a Africa., diu Quint us
Fabius Maximus, serà ben diferent (Livi Ab Urb. XXVIII, 42,
3-7).

El paper dels aliats indígenes en aquesta descripció es
prou evident,, facilitant l'arribada i la posterior actuació
romana a la zona del conflicte.

Un cop reunit l'exèrcit,, Corneli Escipió captura.
Cartagena per sopresa, alliberant allí els hostatges que els
punies retenien de diferents pobles d'Hispània, entre ells
una germana cl'Indibil (Livi fib Urb. XXVI, 50, Políbi Hist,
K, 7-12 i 18).

Després de la victorià, Escípió tornà al campament
d'hivern a Tarraco. Allí aprofita per alliberar hostatges i
tancar aliances, fins el punt que Polibi ens diu que després
de donar-se a conèixer algun d"aquests pactes, tots els
pobles de l'Ebre cap aquí que abans no afavorien els romans,
de comú acord s'afegiren al seu costat (Polibi, Hist, X,,
34). Entre els pobles que es passen al bàndol romà destaquen
els d'Indíbil i Mandoni, dos cabdills poderosos, segons
Polibi (Hist, X, 35). Els dos cabdills reconeixen com a rei
Escipió, però Escipió refusa el norn, i firmen un tractat on
reconeixen que seguiran els cabdills dels romans i seguiran
les seves ordres (Polibi Hist. X, 38). Per altra banda també
els cabdills en surten beneficiats: Polibi, Hist. XXI, 11,
per exemple, recorda com pel pacte amb els romans Indíbil a
Iberia va passar de ser un cabdill sense importància a ser
un veritable rei (una idea semblant la recull Li v i Ab Urb,.
XXXVII, 25, 9). Ja ara, doncs, s'inicia una política romana
que trobarem més endavant: la potenciació i el recolzament
de determinats sectors de la societat ibèrica, de la "élite"
local, potenciació que és útil tant per a Rorna corn per a
aquest sector del món indígena.

El 208 i 207 a.C. els exèrcits d'Escipió teñe triomfs
importants a Bseculs (Polibi Hist. X, 38-40, Li vi Ab Urb.
XXVII, 18-19), i a Ilip£t (Polibi Hist, XI, 20, Livi Ab Urb..
XXVIII, 13).

Es interessant destacar comen aquest moment (i arrel
d'unes revoltes de tropes Itàliques i de pobles indígenes
degudes a la malaltia d'Escipíó), coneixem per les fonts com
l'exèrcit romà s'aprovisiona en bona part gràcies als pobles
indígenes, enviant recaudadors als estats tributaris per
recollir fons (missis circs stipendiaries civitat&s
&xactoríbu& stipend!i (Livi Ab Urb. XXVIII, 25, 9)).

La revolta d'Ilergetes i Lacetans'es sotmessa, i se'ls
imposa un tribut per pagar l'estipendi aïs soldats (Livi &b
Urb. XXVIII, 33 i 34, Polibi Hist, XI, 31-33, Apia J.6er,
37).

Després d'això, Escipió considera
asegurada, i retorna a Roma, on porta un
provincia a Lucius Lentulus i a Lucius
propretors (Livi Ab Urb, XXVIII, 38).

la conquesta ben
gan botí. Deixa, la
Manlius Acidinus,
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Només un any després., el 205 a, C.,, Indíbil torna a
revoltar-se» Sap dels problemes que Roma té a la mateixa
Italia, i que s'han endut els exèrcits veterans de la
Península (axer ci turn quoque inde v&terem deductum (Li vi Ab
Urb- XXIX, 1, 21)» Revolten no sols el seu propi poble» sinó
també els Aus&t&ns, una tribu veïna, i altres pobles que
tocaven als seus territoris, i avancen cap al camp dels
Sedetans. S'enfronten als romans en una batalla on els
Ausetans eren al centre, les ales les ocupaven els
Ilergetes, i tribus hispàniques no importants (ignobiles
Hi&pctni popa J. i) „ A la batalla mor Indíbil. i els ibers són
derrotats „

Per acceptar la rendició (d&ditia), els romans exigeixen
1 * entrega de Mando n i (Li vi A-b Urb, XXIX, III), si no es fa
així, 1 "exercit anirà als camps dels Ilergetes, Ausetans i
altres pobles. El consell dels indígenes (concilium') dona la.
culpa de la situació a Indíbil i altres cabdills (Indi.òi2&m
ceterosque principes), i entrega les culpables. Els imposen
també un doble tribut (stipendiant)) i gra per a sis mesos,
així com 30 hostatges. Apià {Iber, 38) també diu que els van
desarmar i se'ls va imposar guarnicions més fortes. Es l'
205 a» C.

any

D "aquestes primeres notícies referents a la conquesta del
territori del Nord-Est podem destacar-ne alguns aspectes:

1- El territori coster al Nord de l'Ebre
sempre com una àrea segura per als romans.

és considerat

2- Es clara ja l'existència d'aliances entre Roma i
determinats pobles indígenes, els quals segueixen posseint
el seu territori (que és sovint atacat per altres tribus).

3- Ja des d'aquest moment hi ha tropes indígenes junt a les
Romanes (per exemple a Polibi, Hist* III, 99).

4- Roma imposa a nombrosos pobles (no sabem si tots) el
pagament de l'estipendi de les seves tropes i altres taxes
(per exemple gra, etc..).
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1.1.2.2. ~
INDIGENES I

L'ESTABLIMENT DE LA PROVINCIA.
LA INTERVENCIÓ DE CATO»

LES REVOLTES

Acabada la Segona Guerra. Púnica a Hispània., les fonts
porten poques noticies d'aquests territoris. Sabem, però.,
que l'any 203 a. C. baixà el preu del gra a Italià, en bona
part per la gran quantitat de gra que arriba d'Hispània
(Livi ftb Urb. XXX, 26, 5). De fet, ja abans sabiem per una.
notícia, de Li vi (Ab Urb. XXX, 3, 2), que el gra d'Hispània
era una font important de proveïment per a Roma, doncs sabem
que per a la campanya d'Escipió del 203 a.C. a Africà,
s'envià vestimenta i gra des d'Hispània.

L'any 200 a.C. una nova revolta té lloc, i axí sabem per
Li v i (Ab Urb. XXXI., 49, 7) que Gai us Cornélius Cet negus»
proconsul que governava Hispània, derrota una força hostil
en el territori dels Sedetans.

L'any 197 a.C. els dos proconsuls que havien estat a
Hispània, Qneu Corneli Blasio i L. Estertinius tornen a Roma
amb un gran botí. També és en aquest any, quan tenim la
primera referència clara a l'establiment de dues províncies
(en sentit administratiu, no com a esfera de poder) a
Hispània- Així Livi Ab Urb. XXXII, 28, 2 ens diu que aquell
any li correspongué a Semproni la Hispània Citerior i a
Helvius la Hispània Ulterior. Cadascun dels pretors va rebre
8.000 infants dels aliats Italics, i 400 cavallers, amb
l'ordre de retornar els veterans cap a casa. També foren
encaminats a fixar els límits que havien de ser observats
entre la provincia Citerior i la Ulterior (et terminar®
i us si q us ui te r i or ei te r i or ve pro vi ne i a s er va retur (Livi &.b
Urb. XXXII, 28, 1.1.")),

Molt poc després d'aquesta notícia, que cal entendre
suposa ja l'establiment d'una provincià romana amb tot el
que això implica a nivell d'organització administrativa,
tributària9, etc.., tenim la primera referència a una
revolta del món indígena. Així, a Livi Ab Urb. XXXIII, 21, 6
se'ns cita que dos reguíos, Cul cha i Lixinius, s'han
revoltat junt amb 17 ciutats (oppida*) de la Ulterior.

El 196 a.C, una carta anuncia al Senat que Gai Semproni
Tuditanus (procónsules in Citeriore Hispània) ha estat
derrotat en una batalla i poc després fou mort (Livi Ab Urb..
XXXIII, 25, S). Com diu més endavant el propi Livi, la
guerra a Hispània ha començat-tan sols cinc anys després que
había, acabat la Güera Púnica. .Ara, a: més, era la primera
vegada que els Hispànics havien pres ells mateixos les
armes» sense cap comandant o exèrcit cartaginés (Livi
Urb. XXXIII, 26).

9 La importància d'aquestes actuacions ha estat destacada
per E. Badián, autor que no dubta en situar entorn el 198-
197 a. C. el moment en que Roma es decideix a organitzar
Hispània, imposant a aquest territori un tribut permanent
(BADIÁN 1958 p. 120).
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L'aixecament és tan important que el Senat decideix que
un ciéis dos pròxims consuls haurà d'anar a Hispània Citerior
amb un exèrcit consular a acabar amb la revolta. En el
sorteig, li correspon Hispània a M. Porci Cató.. També
s "esculle n p re tors per cada provincià (Li v i &.b Urb, XXXIII,,
43)- Abans de marxar cap a Hispània amb el seu exèrcit., Cató
rep a Roma notícies que el nou pretor a Citerior, Quint.
Minuci, havia derrotat ja alguns generals Hispànics
(impera tor ï,bus Hispa ni s (Li vi &b Urb. XXXIII., 44, 4).

L'arribada de Cató a Hispània és produeix enmig d'un
territori hosti!*0. Segons Livi (Ab Urb. XXXIV, 8-9) arriben
en primer lloc a Rhode, on foragiten una guardià d'Hispànics
que hi havia a la fortalessa (,o r ¿t es i c/2 um Hispa norum quod in
Castelló erat (Livi Ab Urb. XXXIV, 8, 4),. Després tant Livi
com Apià (Iber. 40) ens descriuen la seva entrada a
1"Empúries grega (de nou el paper filo-romà de la població
grega occidental és ben clar)- D'allà, sense prendre la
ciutat indígena, ataca i crema els camps dels Hispans,
prohibint als arrendataris públics (redemptor i.bus) que
comprin blat als Hispans.

Cató acampa no lluny d'Empúries. Cap allí es dirigeix
Harc Helvi amb el seu exèrcit des de l'Ulterior, després
d'haver capturat Iliturgi. Amb un important botí (on ja
apareix una referència al Oscensis argenti). Marc Helvi es
dirigeix cap a Roma (Livi Ab Urb. XXXIV, 10). També al
campament de Cató arriba el fill de Bilistages, cap dels
Ilergetes (regulo), aliat dels romans, que explica com
estant sent assetjatdes per altres pobles les seves
forta! esses (castellet)- Demanen que se'ls envi i n reforços,
doncs ells estan en aquesta situació per haver complert el
pacte (fide) amb els romans. Sí els romans no compleixen,
prefereixen unir-se amb el reste dels Hispànics i morir, que;
morir sols (defecturos et cum ceteris potius Hi spanis quam
solos perituros esse (Livi Ab Urb. XXXIV, 11)), el que sens
dubte testimonia que la revolta havia estat recolzada per un
elevat nombre de pobles.

Cató fa veure que ajuda els Ilergetes, i mentretant des
del seu campament (a tres milles d'Empúries), fa incursions
curtes als territoris del voltant. Finalment prepara
l'ofensiva, animant els seus soldats arnb 1" argument que
s "han acabat els petits pillatges, i ara arriba el botí de
les ciutats (non agros inde popular i sed urbiutn opes
exhauriré licebit (Livi Ab Urb. XXXIV, 13, 6). També els diu
que mentre els seus pares van tenir sempre l'Ebre com a
frontera amb Cartago, ells, amb un gran exèrcit, han perdut
en canvi el govern d'aquest costat de l'Ebre (imperium nobis
cu t r ¿i Hi.be r um a mi s sum est (Livi Ab Urb. XXXIV, 13, 8)).
Finalment hi ha una gran batalla (Livi Ab Urb. XXXIV, 14-15,,
Apià Iber. 40, que parla de 40.000 enemics), on la victorià
romana és total.

10 Seguirem en aquest breu resum l'estudi
n'ha fet J. Martinez Gazquez, amb un
recollida i crítica filològica
GAZQUEZ 1974.

dels

que d'aquests fets
útil treball cle

textos antics (MARTÍNEZ
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Segons Li vi (>.£> Urb, XXXIV., 16) després la batalla, molt©
aliats refugiats a Empúries es rendeixen {multi et aliarum
civitatium,. qui Empari a s, perfugerant? dediderunt se (Li vi Ab
Urb. XXXIV., 16, 5). Cató els permet tornar als seus pobles»

Cató aleshores desplaça el seu campament., i estigués on
estigués anaven ambaixadors a trobar-lo» rendint les seves
ciutats (civitates"), fins que arribà a Tarraco (Livi &b Urb,
XXXIV, 16).. Tota la Hispània d'aquest costat de l'Ebre havia
estat dominada {i am omnis ci s Hiberum Hispània perdomita
&rat (Livi Ab Urb. XXXIV» 16, 7)).

Poc després, quan corre el rumor que Cató anirà cap a la
Turdetania, els Bergistani es revolten (Bergistanorum
civitatis septem castellà defecerunt (Livi Àb Urb. XXXIV»
16, 9),. Cató hi envia l'exèrcit i els sotmet» Quan torna a
Tarraco, però, tornen a sublevai—se, i aleshores els sotmet
c!e nou i ven als culpables.

Cató no veu prou assegurada la victoria, i creu que com
en el cas dels Bergistan, altres pobles {civitates) poden
seguir el seu exemple, per la qual cosa decideix desarmar
tots els Hispànics d'aquest costat de l'Ebre {arma omnibus

adimit (Livi &b Urb. XXXIV, 17, 5)).
queixes, reuneix tots els "Notables"
(senatores omnium civitatium (Livi &b

i els hi explica les mesures» Davant

ois H i be rum Hispanis
Davant els recels i
dels diversos pobles
Urb. XXXIV, 17, 7)
l'indecisió, decideix destruir les muralles dels poblats»

Aquest és sens dubte un dels aconteixements recollits en
les fonts antigues, més qüestionat i debatut per la
historiografia posterior (ja des de la mateixa antiguitat),.
No cal entrar ara en les implicacions del fet, ni en la seva
efectivitat, sinó que cal en primer lloc analitzar tan sols
que és el que diuen els diversos autors antics que recullen
el fet:

-- Li vi (A6 Urb. XXXIV, 17, 11) diu que al segon dia que els
"notables" convocats no digueren res, en un dia destruí
totes les muralles ( uno die mûris omnium dirutis). Després
va anar contra aquells que no havia encara dominat, i així
va passar de regió en regió acceptant la rendició
{deditionem) de tots els estats {ci vi ta tem) veins» Sols va.
tenir que capturar per la força Segestica. Cal recordar,
però, que Cató està actuant a la zona ci s H iber uns (d "aquí
diu explícitament que són els pobles que desarma, que es
queixen, etc..), per tant en una àrea més o menys limitada.

- Apià {Iber. 41) és encara més explícit. Segons ell foren
les ciutats ubicades a les ribes del riu Ebre les que en un
sol dia destruïren les seves ciutats. Per tant fou només una
àrea reduïda la que en tot cas es veié afectada per la
mesura de Cató (en aquest moment la penetració romana cap a
l'interior de l'Ebre no podia ser massa gran).

- PI utarc {Cat~ Ma i, X, 3), ens diu, citant a Políbí, que es
destruïren els murs de totes les cituats al Nord del Betis,
i que, si hem de fer cas del que digué el propi Cató,
serien unes 400. El testimoni de Plutarc, recollit de
Polibi, és probablement el que més confusió ha creat, i el
que més allunyat està dels fets» La confusió respecte el riu
en pot ser un bon exemple.
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D'aquests principals testimonis (les altres fonts., Front í
I, 1,1; Polyaenus VIU, 17; De viris illustrious XLVII, 2;
Zonaras IX, 17, no donen cap dada nova interessant), podem
segurament pensar que la destrucció dels murs referida per
les fonts en tot cas no va ocupar una gran àrea, sinó que
devia reduïr-se a l'àrea de l'Ebre.

Li vi segueix explicant-nos les dificultats de Cató en
reduir l'enemic, tot i 1"episodi de les muralles, i ens
presenta una situació complexa, on mentre uns s'havien
revoltat, altres estaven sent assetjats per sumar-se a la
revolta i si no se'"les enviaven reforços no podrien resistir
(Livi Ab Urb. XXXIV, 18, 2). Cató atribueix els problemes a
sotmetre la regió al fet que ara als Hispànics se'ls
demanava ser de nou esclaus {in servitutem adeserendi), quan
ja havien però conegut la llibertat.

La guerra avança aleshores cap al Sud, a la Turdetania,
cap on va Cató. Després retorna a l'Ebre amb 7 cohorts (Livi
Ab Urb, XXXIV, 19).

Amb aquesta petita força captura diverses ciutats
(oppida), i se l'hi sotmeten els Sede tañí? Ausetani,.
Suessetani. Després són els Lacetans els que prenen les
armes, doncs havien saquejat els aliats dels romans durant
la seva absència (Livi &b Urb. XXXIV, 20). Cató dirigeix un
atac contra, el seu poblat (oppidum eorurn), més llarg que
arnple. L'ataca amb l'ajuda dels Suessetans, i l'ocupen
(referint~s'hi ara com a urbem).

el Bergiuffi castrum,, considerat un niu de
d'allí ataquen els districtes pacificats
(Livi &b Urb. XXXIV, 21). El princeps
demana perdó per als seus, doncs asegura
estat {rem publicam) no està sota el seu
els romans 1'entrega de la. ciutat, i quan

ciutadella i n'impossibiliten la
cónsul permet que els que l'han

Va després cap
lladres, doncs des
cl e la provincià
Bergis ta nus, però,
que el seu propi
control. Pacta amb
aquests l'ataquen ocupen la
defensa. En recompensa, el
ajudat siguin lliures i conservin les seves propietats
{hab&re), mentre que els altres són venuts o ajusticiats.

Cató considera ja pacificada la provincia, i efectua
algunes reorganitzacions administratives. En concret sabem
que va establir rentes públiques, tributs, per l'explotació
de les mines de ferro i de plata {Pacata provincia
vectigalia magna instituït ex f erra ris argentar i i sqt/e (Livi
&b Urb. XXXIV, 21, 7)). Del resultat d'aquestes noves
regulacions, la riquessa de la.provincià s'incrementà cada
dia {quibus turn institutes 1 ocupi ei tor in dies provincià
fuit (Livi $b Urb. XXXIV, 21, 7). A part de mines de ferro i
plata, sabem per Geli que també coneixia l'existència d'una
gran muntanya de sal pura a la zona (Geli A/../V,. II, 22, 28).

Completada la seva tasca, Cató torna a Roma on celebra un
gran triomf. Entre el botí entregat, de nou hi apareix la
moneda Oscensis (Livi Ab Urb. XXXIV, 46, 2).

Es encara avui molt difícl valorar
campanya de Cató. Es evident que

l'abast real
la notícia

d'aquesta
d'aquesta.
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campanya va afectar en bona part els resultats cíe nombrosses
excavacions d'hàbitats ibèrics (especialment quan encara no
es coneixia bé la cronologia de les ceràmiques romanes
republicanes,, Campanianés, que fins als anys 50 no va ser
sistematitzada (i encara de forma. preliminar)),,
identificant-se el final de molts hàbitats ibèrics amb la
campanya catoniana. Ja més recentment, i amb l'afinament de
les cronologies., les destruccions catonianes dels oppids no
s" han pogut confirmar- De fet, però., és ben clar que Cató en
cap moment parla de destrucció dels oppídct aliats, sinó de
les seves muralles.. No es tracta de que s'abandonin els
oppida indígenes, això no ho diuen les fonts, sinó que es
derrueixen les muralles- Fins i tot aquest fenomen de
destrucció, tot i ser presentat com a massi u per alguna font
(fonts totes elles basades, molt probablement, en els propis
Orígenes de Cató), queda reduït segons Apià als poblats de
les ribes de l'Ebre. Aquesta puntualització crec que ha de
reconduir al seu veritable abast la qüestió11.

11 Aquesta és també la conclusió a la que arriba J. Martinez
GazqueZj, que creu que no poden generalitzar-se aquestes
destruccions de murs més que a l'àrea concreta que les fonts
descriuen (MARTINEZ GSAZQUEZ 1974 p. 174-75)-
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1.1.2.3 ~ ELS EPISODIS DE LA GUERRA SERTORI-POMPEU AL NORD-
EST PENINSULAR.

Les fonts literàries ens han transmès nombroses notícies
d'Hispània arrel del seu trascendental paper com a teatre-;
d'operacions en el marc de la guerra civil. Aquest paper tan
important d'Hispània s'explica en bona part per l'existència
aquí d'un nucli d'exèrcits important, i en segon lloc per
que era ja un territori fortament influenciat pel món romà.,
on els diversos magistrats que hi havien anat passant al
llarg de molts anys havien anat establint relacions de
dependència i clientelatge amb les poblacions locals (en
especial cal suposar que amb les seves èlits). Un bon
exemple d'aquestes relacions de clientelatge que s'anaren
establint el tenim per exemple en el texte de Plutarc (Cr¿tsy
4), on se'ns diu que Cras tenia a Hispània partidaris., un
dels quals, Vibi Paquiaco (un nom romà amb sufix ibèric, i
un personatge que a la seva vegada poseïa terres, així com
un encarregat esclau que les cuida va, i esclaves
domèstiques), l'acollí i l'amagà dels Marianistes. També
l'epigraf d '¿ï us c u 1 um és un bon exemple de com funcionà el
mecanisme clíentelar, en aquest cas clarament amb clienteles
indígenes (CRINITI 1970).

- A partir de l'arribada a Hispània de Sertori fugint de
Roma, són nombrosses les notícies que tenim de les diverses
actuacions romanes al Nord-Est Peninusalr en el marc de la
Guerra Civil:

* L'any 83 a. C. Sertori arriba a Hispània fugint de Sui. la,
atravessant durs temporals en el seu camí a través de les
muntanyes, i havent de pagar tributs als bàrbars per poder
seguir endavant (Plutarc Sertori., 6). Aquest pas dels
Pirineus possiblement s'efectuà per la zona de la Cerdanya,
on els Cerretani encara no havien estat dominats (QUEST I
1990 ) .

* Un cop arribat a
món indígena. Així,

Hispània, Sertori busca l'aliança amb el
Plutarc {Sertori 6) ens diu que segueix

comprant amb diners la seva confiança, i que els troba mal
disposats i poc obedients (s'entén que amb Roma) degut a.
l'avaricia i la insolència dels pretors que se'ls havia
enviat. Sertori comença a atraure's els principals indígenes
per la seva afabilitat, i al reste mitjançant la supressió
dels tributs. També els allibera d'haver d'allotjar les
tropes romanes, i mana als soldats construir-se barraques
fora de les ciutats.

* Les lluites posteriors de Sertori contra els comandants
enviats des de Roma es produexen sovint a la zona Nord-
Oriental de la Península. Així, aproximadament el 79 a.C.,
el seu lloctinent Hirtuleu derrota a Domici Calvi (Plutarc
S&rtorí, 12), pro-cònsul a Citerior, i, posteriorment, a
Mani i„ pro-cònsul a la Galia, que havia vingut en ajuda dels
seus, i que després de perdre la batalla ha de refugiar-se a
Xlerda {oppidum Ilerda (Orosi, V, 23, 3)).
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* Sabem per Livi (Frag. 91) que Sertori va prendre també la
ciutat de Contrebia, entre Isany 77-75 a.C., on va fer matar
els soldats romans i ibers transfugues que s'hi havien
refugiat -indici de que el seu exèrcit tenia tant tropes
romanes corn indígenes- i va. deixar-hi una forta guarnició
(valido praesidio}. Després d'això, va anar cap
prop de l'oppidum de Castra delict. Allí reuní els
les ciutats aliades (socia rum civitatium}, í donà
tota la provincià de que cada ciutat (oppidi}
armes en proporció a les seves riquesses. Fins
dirà Livi (frag~ 91) que va establir obrers (fabros} en
tallers públics (officina publica} per fabricat—ne. Sabem
també per aquest text de Livi que Sertori va assenyalar a
cada civitates un nombre de tropes d * infanteria (pedestres}
que li havien de proporcionar., i també que els va exhortar a
continuar lluitant a favor d'ell, i que ell seguiria
defensant els seus aliats (sodis} i atacant les ciutats
enemigues ( urbibus nostium).

a l^Ebre,
enviats de
ordres per
fabriqués
i tot ens

* Un indici de la força
(Sertori 1.6} quan diu que
tots els de la part d:'aquí
seu nombre era poderós, si

de Sertori ens el dona PI uta r c
estaven amb el partit de Sertori
del riu Ebre, amb la qual cosa el
bé es tractava de "Bàrbars"« Una

de les estratègies que més força donà a Sertori davant el
món indígena fou l'establiment a. Osca d "u n centre on són
"educats" (i retinguts) els fills dels personatges indígenes
més importants (Plutarc, Sertori 1.4}.

* L'any 76 a.C, arriba Rompeu a Citerior. Contra ell envia.
Sertori a Perperna, lloctinent Marianista que fou pressionat
pel seu propi exèrcit per unir-se a Sertori, a la zona dels
Xlercaones, per defensar la costa d'aquesta regió (Sertori
es conscient que Pompe u pot abasti r-se sempre per mar.,
mentre que ell no pot fer-hos i vol frenar el seu avanç per
la costa (Livi Frag* 91).

* Sembla que molt ràpidament la zona costera catalana queda
sota el poder de Pompeu. Per un costat, com acabem de veure,,
Sertori vol frenar el seu avanç a la zona <dy Ilercavònia,
prop de l'Ebre. Per altra banda, el mateix Pompeu, en la
seva famosa carta al Senat de Roma (Sal.lusti Hist. II, 98),
assegurava haver recuperat ràpidament la Qalia (Pompeu
arribà per terra), els Pirineus, la Lacetania i els
Indi que tes (recepi Gall iamy Pyre na e i/m,. La ceta n i am.>.
Indicates}. Probablement el mateix any 76 a.C. Pompeu passa
l'Ebre i derrota Perperna (Frontí, Strateg. I, 4, S),

* També és en un moment entorn, l'any 76 a. C-, quan es
produeix un enfrontament Sertori-Pornpeu entorn la ciutat de
Lauro. Apia (Bell, Civ.. I, 109) ens diu que Sertori va
saquejar i destruir la ciutat davant mateix de Pompeu.
Aquesta notícia també ens ha estat transmessa per Frontí
(II., 5, 31), que ens explica com el Lauronem oppidum fou
destruit per vint cohorts de Sertori, deu armades a la
manera dels romans (in morem romanum}, i deu cohorts de
tropes Hispanes lleugeres. Finalement és Orosi (V, 23, 6)




