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Introducció
Introduction

En les pàgines següents es presenten els resultats 
del seminari Internacional de l’ICAC-URV, Castella et 
praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardo- 
republicana, celebrat a Tarragona el dia 13 de maig 
de 2014. Es tracta d’un bon exemple de l’empenta que 
estan assolint els estudis dedicats a definir i estudiar 
un tipus de jaciments arqueològics fortificats de pe-
tites dimensions en els quals la presència abundant 
d’armament i utillatge militar de cronologia inclosa 
entre els segles ii i i aC permet identificar-los com 
a punts de control de rutes i territoris, o fins i tot 
com a espais logístics o outpost, però sempre tenint 
en compte la dificultat d’establir-ne la durada i sis-
tematització no privada. Tots ells tenen una relació 
directa en la implantació militar romana. 

Aquesta problemàtica ens permet traslladar a la 
nostra interpretació arqueològica altres conceptes i 
definicions constatades a les fonts escrites de l’an-
tiguitat. En aquest cas, la nostra reunió ha pretès 
posar en comú a través de les fonts i de l’arqueolo-
gia el que deuria o podria ser un castellum, i a la 
vegada també les característiques de les guarnicions 
o praesidia. Aquest tipus d’estudi ha assolit un gran 
èxit en l’àmbit europeu les últimes dècades i això ha 
portat a considerar la dificultat de determinar, per 
manca d’estudis, que tots els jaciments que s’han 
definit com a militars i romans ho siguin realment, 

ja que en moltes ocasions resulten ser indígenes amb 
defenses, i en altres romans però de caràcter civil. 

Quant a la contextualització cronològica i geogràfi-
ca, sembla que aquest tipus d’implantació al territori 
tindria sentit en els moments d’estrès bèl·lic, que en 
el nord-est peninsular i durant la baixa república 
romana es divideixen, a grans trets, en tres grans 
moments (225-175 aC, 125-70 aC i 50-25 aC). Aquest 
tipus d’assentament i la xarxa que conformen, seran 
encara plenament actius fins al moment final de les 
guerres civils i únicament a la fi del segle i aC, amb 
les reformes d’August, podem ja contemplar una es-
tructuració generalitzada a partir de territoris urbans.

La problemàtica exposada en aquest seminari ens 
permet traslladar a la península Ibèrica el funciona-
ment i l’operativitat dels praesidia o petits destaca-
ments situats seguint les diverses fronteres, així com 
en les rutes de comerç entre els ports del mar Roig 
i la vall del Nil. Un altre exemple, tot i que ja més 
estandarditzat i complex, és el de la frontera romana 
a la Germània als segles i i ii, paradigma d’estructura 
defensiva i de control del territori a partir de castella 
i posts avançats. 

El seminari va comptar amb la participació de 
François Cadiou (Université Michel de Montaigne - 
Bordeaux 3), Francisco Brotons (Museo Arqueológico 
de Caravaca de la Cruz), Moisés Diaz (ICAC-CODEX 
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SCCL), Jordi Principal (Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya), Maria Pilar Camañes (ICAC), Horacio González 
Cesteros (ICAC), Imma Mestres i Montserrat Duran 
(Camp de les Lloses-Tona), Carles Padrós (ICAC), 
Roger Sala (SOT Prospecció Arqueològica), Àngels 
Pujol (Associació GIRA), Josep Maria Nolla i Lluís 
Palahí (Universitat de Girona), a més de l’assistèn-
cia d’una cinquantena de persones, des d’estudiants 
a investigadors, interessats en la temàtica tractada. 

Aquest seminari d’investigació realitzat a l’ICAC ha 
comptat amb el suport econòmic del Departament 
d’Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira 
i Virgili i també del Projecte coordinat d’investigació 
HAR 2012-37405 del MINECO “Roma, las capitales 
provinciales y las ciudades de Hispania”.
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