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Simposi “Les 
vil·les romanes a 
la Tarraconense. 
Implantació,
evolució i 
transformació”

Entre els dies 28 i 30 de novembre de 2007 es va 
celebrar a Lleida el simposi Les vil·les romanes a la 
Tarraconense. Implantació, evolució i transformació, el 
qual va ser coordinat per Víctor Revilla, Joan-Ramon 
González i Marta Prevosti. Aquest simposi, organitzat 
per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en col·laboració amb 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya, tenia com a 
objectiu principal plantejar i discutir l’estat actual 
de la recerca sobre les formes i l’evolució de les es-
tructures del poblament rural a la península Ibèrica 
en època imperial i, de forma més particular, en el 
gran espai geogràfic i administratiu que constituïa 
la provincia Hispania Tarraconensis. La reunió pre-
tenia integrar aquest poblament en el seu context 
cultural i socioeconòmic global i no limitar-se a una 
descripció, més o menys minuciosa, de les tipologies 
constructives o dels programes decoratius emprats 
en l’arquitectura de la vil·la hispànica. Tampoc no es 
pretenia analitzar un període en particular, com havia 
estat fet, de forma molt acurada, en altres reunions 
científiques (vid. per exemple, A. Chavarría, J. Arce, 
G.-P. Brogliolo, Villas tardoantiguas en el Mediterráneo 
occidental, Madrid, 2006).

De forma complementària el simposi ha intentat 
evidenciar els problemes de caràcter conceptual i 
metodològic generats per l’existència d’un volum de 
documentació arqueològica de qualitat desigual. L’estat 
del nostre coneixement presenta mancances importants, 
tant pel que fa a la pràctica científica (es tracta, en 
gran part, dels resultats obtinguts en excavacions 
d’urgència de caràcter limitat) com al valor explica-
tiu de les hipòtesis actualment acceptades. Aquests 
problemes són especialment evidents en el cas de les 
Terres de Ponent on, tot i els avenços de l’arqueolo-
gia de camp, encara sembla prematur intentar una 
reconstrucció global del poblament d’època imperial. 
En aquest sentit es pretenia renovar tant les eines 
d’anàlisi com els plantejaments  teòrics utilitzats, massa 
depenents encara de la comparació (i subordinació) 
respecte a les fonts escrites, reproduint un tipus de 
relació entre arqueologia i història que, per fortuna, 
avui dia ja està superada en altres camps.

Els temes tractats en el simposi es van organitzar 
en una sèrie de ponències i en un conjunt de comu-
nicacions i pòsters. Les ponències es distribuïren en 
dues categories. En primer lloc, algunes conferències 
introductòries d’àmbit temàtic, relacionades amb 
els problemes de definició de la vil·la com a forma 
d’hàbitat i la seva funció, l’economia de la vil·la i 

els programes decoratius. A continuació, una sèrie 
de ponències de caràcter geogràfic que pretenien 
oferir l’estat actual del coneixement sobre el pobla-
ment rural a Catalunya i a altres regions de l’Estat 
espanyol. Amb això es cercava comparar situacions i 
ritmes d’evolució específics. Les comunicacions i els 
pòsters, per la seva banda, se centraven en l’anàlisi 
particular de l’evolució de jaciments arqueològics i 
del seu territori, alguns d’ells inèdits, que aporten 
noves dades sobre la situació de l’hàbitat.

En la reunió van participar investigadors de diverses 
universitats catalanes (Lleida, Girona, Barcelona) i 
d’Espanya (Universidad Autónoma de Madrid, Univer-
sidad Carlos III, Universitat de València, Universitat 
d’Alacant, Universidad de Murcia, Universidad de 
Granada), així com membres d’altres institucions de 
recerca (ICAC, Àrea de Recerca Històrica i Patrimoni 
Cultural d’Andorra), la Generalitat de Catalunya, el 
Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de 
Barcelona i museus (Saragossa, Aspe). Va tancar el 
simposi una conferència del doctor José M. Blázquez 
Martínez, catedràtic emèrit de la Universitat Complu-
tense, sobre els mosaics i l’arquitectura de les vil·les 
tardanes dels Pirineus.

També foren visitades les vil·les del Romeral d’Albesa 
i del tossal del Moro de Corbins, explicades pel signant 
d’aquesta nota i el senyor Lluís Marí, responsables 
dels corresponents projectes de recerca.
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