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Grup de Recerca Arqueologia Agrària
de l’Edat Mitjana

El Grup de Recerca Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana estudia els
assentaments humans medievals, tant rurals com urbans, tenint en
compte no tan sols els llocs habitats i el seu registre arqueològic sinó
també els espais agraris, les seves formes de gestió social i les
seleccions tècniques que impliquen. La recerca s’orienta a l’estudi de
la societat d’al-Andalus, de les societats feudals i de les societats que
es formen després de les conquestes d’al-Andalus. També es pretén
estudiar l’organització de la gestió agrària en les colònies
ultramarines. Aquesta mena de recerca permet, a més,contribuir a
les estratègies de protecció i valorització del patrimoni paisatgístic.

La línia de recerca del Grup de Recerca Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana (ARAEM) té
una llarga tradició iniciada fa temps a la UAB. L’objecte d’estudi són els espais agraris, els
sistemes de conreu, les plantes, la gestió de les collites i la connexió de l’agricultura amb la
ramaderia i amb les àrees no cultivades en les societats medievals. Tot i que la història
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agrària és un camp amb llarga tradició en el medievalisme, la introducció del tractament
arqueològic ha estat poc integrat pels arqueòlegs a Espanya fins fa poc. Es vol posar de
manifest la necessitat de donar un espai rellevant als paisatges agraris en l’estudi del que
habitualment es denomina poblament rural i també en l’estudi de les xarxes urbanes, la
formació de les quals no s’entén sense el seu entorn agrícola, on es desenvolupen espais
de conreu i sistemes d’intercanvi específics. Es tracta d’estudiar els assentaments humans
no tan sols des del punt de vista del lloc habitat sinó tenint en compte també els espais
agraris, les formes de gestió social i les seleccions tècniques que impliquen.
Els objectius d’aquest grup de recerca són intercanviar, coordinar i contrastar estratègies de
recerca i resultats que es duen a terme en diferents àmbits historiogràfics, la comparació
dels quals pot generar noves perspectives de recerca: la societat andalusina; les societats
prefeudals i feudals del nord peninsular; les societats resultat de les conquestes dutes a
terme sobre al-Andalus i la gestió colonial que es fa d’espais agraris d’origen andalusí, així
com la creació de noves zones de cultiu. També és un objectiu analitzar l’impacte que
aquestes experiències de gestió en zones de conquesta van tenir en l’organització de la
gestió agrària en les colònies ultramarines.
L’arqueologia agrària de l’edat mitjana ofereix un ventall de mètodes i tècniques que,
juntament amb l’anàlisi de la documentació escrita, permeten investigar sobre aquestes
qüestions. A més, les connexions amb altres línies de recerca contribueixen a explicar les
seleccions tècniques realitzades per diferents societats i en èpoques diverses i les
modificacions que han tingut lloc. Així, els estudis que els diferents membres de l’equip duen
a terme, també, sobre moneda, arqueologia de l’arquitectura, ceràmica, documentació
escrita, processos de conquesta i colonització feudal, són imprescindibles en la concepció
dels objectius del grup de recerca. Hom pretén, a més, donar a aquesta recerca una
orientació clara cap a la conservació del patrimoni paisatgístic.
La major part dels membres del grup pertanyen a la UAB i al Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana: la investigadora responsable actual del grup ARAEM, Helena
Kirchner, professora titular; Fèlix Retamero i Antoni Virgili, professors agregats; Antoni Ferrer
i Josep M. Vila, professors associats i documentalistes i arqueòlegs professionals; Albert
López Mullor, professor associat i arqueòleg del Servei de Patrimoni de la Diputació de
Barcelona; Carolina Batet, professora associada i professora d’ensenyament secundari
públic. Jordi Font ésprofessor ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya i vicedirector
de l'Institut de Litúrgia de Barcelona, i finalment, Ignacio Díaz Sierra és becari predoctoral
(La Caixa).

Projectes vigents
D’acord amb les seves línies de recerca, el grup ARAEM està desenvolupant els següents
projectes:
Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la baja Edad Media.
Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI).HAR 2013-42195-P, Ministerio
de Economía y Competitividad (IPs: Fèlix Retamero, Helena Kirchner).
L’objectiu d’aquest projecte és identificar, descriure i explicar les pràctiques agràries
desenvolupades en diferents societats ibèriques baix medievals a partir de l’estudi de casos
situats en diferents contextos espacials i cronològics
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Ciutats andalusines i el seu entorn agrari i l’impacte de la conquesta feudal. Els casos
de Tortosa i Balaguer(2014/100874), Departament de Cultura (Generalitat de
Catalunya)(IP: Helena Kirchner).
L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi, mitjançant mètodes arqueològics i l’anàlisi de la
documentació escrita, de les formes d’assentament i els espais agraris andalusins a l’entorn
de les ciutats andalusines de Tortosa i Balaguer, així com l’impacte que va tenir la conquesta
feudal del segle XII.
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